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Lucie Čechová, 4A

webové stránky
zaměřené na dredy, jejich vytváření a péči

odborný výcvik

4.A, 2021/2022  

Lucie Čechová

ZÁVĚR
Hodnocení průběhu a výsledku práce, sebereflexe, přínosy a postřehy

K závěru mám ze svého výkonu a ze své práce radost. Myslím si, že se mi po-
dařilo zachytit přesně to, co jsem si představovala. Ze začátku se mi pracovalo 
o něco hůř než ke konci jelikož jsem si musela vše nejprve poskládat dohromady 
tak, aby to vytvořilo celek, který bude přehledný a bude dohromady dávat smysl. 
Než jsem se mohla přesunout na tu, pro mě, více zábavnější část, kterou je napří-
klad přidávání barev, fotek a ilustrací. Dávala jsem si během tvorby, kratší pauzy, 
tak abych se mohla k práci vracet a měnit věci, které jsem před tím přehlížela. 
Celkově mě práce bavila, ráda jsem zkoušela různé barevné kombinace a umís-
tění květin. Měla jsem velkou radost, když jsem viděla jak to vše začíná dávat 
dohromady smysl. Také jsem měla radost, když jsem si mohla zkoušet jak bude 
finální produkt doopravdy vypadat. Teď už vím, že i do budoucna by mě taková-
to práce bavila. Dozvěděla jsem se i například na co bych si dávala příště větší 
pozor a na co bych se soustředila delší a na co kratší dobu. Jsem spokojená s tím 
jak můj finální produkt vypadá a budu nadšená, když se mi podaří tyto webo-
vé stránky uplatnit v reálném světě a dát je někomu, kdo přesně něco takového 
hledá.

desktop: https://xd.adobe.com/view/107a1d0f-c2f5-41fb-99b7-d40c4824d218-4529/

mobil: https://xd.adobe.com/view/8a8673a1-73a3-498f-9a1d-b1f7c88227d0-dfd5/

WIREFRAME

“Wireframe webu (WF) („drátěný model“ nebo stále častěji „skica webu“) se v ob-
lasti vývoje webových prezentací či aplikací používá pro náhled nového řešení.”

Práce na wireframu byla zásadní. Rozložila jsem si text a obraz přesně tak, jak 
jsem chtěla, aby vypadal fi nální produkt. Držela jsem se nastavení gridu, který mi 
taky velmi pomáhal při určení kam umístit komponenty. Odlišila jsem, kde budou 
fotografi e tmavším odstínem šedé a kde bude umístěný text jsme také odlišila. 
Držela jsem se pravidla, že všechny prvky byly posunuty o 8 pixelů. Tím jsem 
zajistila, aby moje práce jako celek vypadala jednotně a přehledně. Díky wirefra-
mu pro mě byla fi nální práce mnohem snazší vytvořit. Už mi stačilo abych na 
vyznačená místa přidala fotografi e, doplnila texty a barvy. Samozřejmě, že fi nální 
výsledek se lehce liší od wireframu ale jedná se pouze o jemné úpravy.

MOODBOARD

Vytváření moodboardu mě opravdu bavilo. Jelikož se mě toto téma blízce týká, 
měla jsem plno nápadů a představ jak by mohl můj fi nální produkt vypadat. 
Věděla jsem, že chci aby byl můj design vzdušný a aby z něj šla cítit příroda 
a čistota. Moje cílová skupina jsou lidé, kteří mají většinou velmi blízko k přírodě 
a kteří vyhledávají jak pečovat o své dredy tak, aby byli co nejčistotnější, vy-
hledávají tedy čistotu. Vycházela jsem z psychologie barev a proto jsem zvolila 
barvy zeleno-hnědou a růžovou. Zelená barva se nachází uprostřed barevného 
spektra, a proto je nejvyváženější barvou. Když je svět kolem nás zelený, před-
stavuje to vodu a zdravý život rostlin. V takovém prostředí instinktivně víme, že 
nám nehrozí nebezpečí. Hnědá barva je teplá a přirozená. Znamená totiž blízkost 
k přírodě a  zároveň bezpečnost, jistotu a spolehlivost. Růžová barva znamená 
něžnost, péči a lásku. Je méně intenzivní než červená, přesto přitahuje pozornost, 
ale působí jemněji a je také symbolem soucitu. Zvolila jsem kulaté tvary horní 
a spodní lišty, fotek a různých komponentů, protože to vyvolává pocit jemnosti 
a vzdušnost. Také jsme si byla jistá, že do svého designu vložím ilustrace květin, 
jelikož nejvíce evokují přírodu a dodávají pocit svěžesti a elegance přitom vyplňují 
prostor, tak aby můj design nebyl až moc vzdušný a prázdný.



Sabina Fraňová, 4A

Sabina Fraňová 4.A
Odborný výcvik 2021/2022

VIZUÁLNÍ STYL

Moodboard
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Vojtěch Kalina, 4A
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Pantone Medium Purple U

CMYK 73/81/11/1

RGB 100/67/137

web # 65448a

Pantone 266 U

CMYK 58/65/0/0

RGB 138/102/195
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Pantone 264 U

CMYK 31/42/0/0
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Ostrožná  92/20
746 01  Opava

+420 604 400 858

eshop@calzanatta.cz

www.calzanatta.cz

Calzanatta   
  I love this brand

28

Módní
přehlídka
24. 9. 2022 
od 10.00 hodin
Kulturní dům Hranice 
www.calzanatta.cz

Součástí také nabídka produktů
možnost vyzkoušet a zakoupit

26

kód: 942715

28

Módní
přehlídka
24. 9. 2022 
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Kulturní dům Hranice 
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Jolana Nečasová, 4A

Paranoia je duševní porucha, vyznačující se bludy, chorobnými před-
stavami o vlastním ohrožení. Přehnané a nedoložené obavy o vlast-
ní bezpečnost, někdy spojené s konspiračními teoriemi, se nazývají 
paranoidní. 

Paranoia

Mental health film festival
watch.smhff.com

Okolní svět se jeví jako by stál za oponou, sklem, mlhou nebo zác-
lonou. Může se zdát plochý a dvojrozměrný podobně jako kresba 
na papíře nebo obrázek na monitoru počítače. Nebo jakoby se celý 
život odehrával v televizi nebo kině a osoba jej sledovala jen jako 
pasivní divák.

Derealizace

Mental health film festival
watch.smhff.com

Mánie
Mánie je duševní porucha charakterizovaná expanzivní, čas-
to iritabilní náladou. Diagnosticky se objevuje jako manický 
syndrom. Nejčastěji bývá spojena s depresí.

Mental health film festival
watch.smhff.com

Záchvat hněvu, temperamentní záchvat nebo hysterický záchvat je 
emocionální výbuch. Obvykle je spojený s osobami v emoční nouzi, 
kterou typicky vystihuje tvrdohlavost, pláč, řev, násilí, vzdor, naštva-
né výkřiky, odolnost proti pokusům o uklidnění a v některých přípa-
dech bití a jiné fyzicky násilné chování.

Tantrum

Mental health film festival
watch.smhff.com

Úzkost je složitá kombinace emocí zahrnující strach, zlé předtuchy 
a obavy. Často je doprovázena fyzickými příznaky, jako je bušení 
srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi, zkrácené dýchání, chvění 
rukou. Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není mož-
né definovat.

Úzkost

Mental health film festival
watch.smhff.com



Michaela Peclová, 4A

Mock-up

Zhotovený návrh webových stránek

Tvorba a skicování wireframů

Skicování wireframů mi šlo docela snadno. Díky kvalitní rešerši jsem už od 
začátku věděla, jak takový web nemá vypadat a co by mému redesignu ne-
mělo chybět. Dále jsem čerpala inspiraci z Behance a Pinterestu. Moodboard

Sbor Motýlek je známý svou modrou barvou. Děti mají modrá sborová trička 
a modré koncertní oblečení. I staré webové stránky sboru jsou laděny do této 
barvy. Proto jsem se i já rozhodla, že ponechám tuto barevnost a ve svém 
redesignu jsem použila odstíny modré, které vycházejí právě z koncertního 
oblečení Motýlku. Při slavnostních příležitostech nosí dívky oranžové halenky 
a černou sukni. Hoši mají černou košili a černé kalhoty. Z tohoto důvodu se 
v mé práci objevují i oranžové prvky.
Na webu je také velmi důležitý správný výběr písma. Snažila jsem se vybrat 
nějaké jednoduché. Jako finální variantu jsem zvolila písmo Montserrat.
Fotky jsem čerpala přímo ze stránek sboru.

Ověření funkčnosti webu

K ověření funkčnosti webových stránek jsem se rozhodla využít test v apli-
kaci Usability Hub. Odpovídajícím jsem dala 10 sekund na zapamatování, je-
likož mi 5 sekund přišlo málo. Poté se objevila první strana mojí práce a lidé 

WEBOVÉ STRÁNKY

Michaela Peclová 4A
2021/2022

Redesign stránek vyškovského Dětského
pěveckého sboru Motýlek

Mock-up

Zhotovený návrh webových stránek



Anna Šafaříková, 4A

Manuál jednotného vizuálního stylu

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

Logo	hvězdárny	a	planetária	v	Brně	na	první	pohled	zaujme	svou	šikmou	kompozicí,	která	má	připomí-
nat	skloněnou	osu	naší	Země.	Kolem	hlavního	tělesa	se	nacházejí	čtyři	drobnější	ve	tvaru	očí,	jejichž	
zrak	směřuje	právě	ke	středové	planetě	a	značí	pozorovatele,	čili	návštěvníky	planetária	z	blízka	studu-
jící	vesmírná	tělesa.	Nedotažená	ležatá	osmička	pak	představuje	prstenec	planety	a	též	nám	připomíná	
vesmírnou	nekonečnost.	Rozdílné	odstíny	modré	dodávají	logu	jemně	chladný	nádech
a	symbolizují	oblohu	za	dne	a	v	noci.

01 I 01 Logo v základním barevném provedení

01 I 03 Logo v monochromním provedení

01	I	12	Logotyp	vedle	jiných	značek

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

01 I 13 Povolené barevné podklady

Barva	podkladu	by	měla	mít	spíše	teplý	tón,	aby	modré	logo	dobře	vynikalo.	
Také	lze	využít	barvy	loga	jako	podkladu	a	kombinovat	je	vhodně	s	bílou.

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

Hvězdárna 
a planetárium

Brno04 I 01 Vizitka

titul. Jméno Příjmení
pozice

Kraví hora 522/2, 616 00 Brno
+420 541 321 297
jmenoprijmeni@hvezdarna.cz
www.hvezdarna.cz

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

titul. Jméno Příjmení
pozice

Kraví hora 522/2, 616 00 Brno
+420 541 321 297
jmenoprijmeni@hvezdarna.cz
www.hvezdarna.cz

Hvězdárna 
a planetárium

Brno

04 I 02 Plechový hrnek

01	I	02	Logo	v	černobílém	provedení

01	I	04	Logo	na	černém	pozadí



Žaneta Štipčáková, 4A

3

1. Úvod

Jedná se o stručný grafický manuál loga carol black. 

Tato značka se zabývá šperky a dekorativním zbožím z cínu a přírodních 
materiálů, jako například zvířecí kosti, kameny a minerály. 

Logo je inspirováno šperky samotnými, jelikož je pro ně charakteristické 
skloubení přírody, což je evokováno můrou, která je zároveň nejtypičtějším 
vzorem pro tuto originální tvorbu a techniky pájení kovu, která je vyobraze-
na odstíny šedé barvy v barevné variantě loga. Tělíčko můry představuje 
minerály, které jsou hlavní částí všech šperků.

5

2.2.1 Barevné provedení

9

4. Definice barev

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
HEX #000000

CMYK 0/0/0/50
RGB 157/157/156
HEX #9d9d9c

CMYK 0/0/0/20
RGB 218/218/218
HEX #dadada

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
HEX #ffffff

CMYK 0/0/0/60
RGB 135/135/135
HEX #878787

CMYK 0/0/0/40
RGB 178/178/178
HEX #b2b2b2

CMYK 50/77/0/0
RGB 149/82/155
HEX #95529b

CMYK 60/54/0/0
RGB 122/120/184
HEX #7a78b8

CMYK 38/0/0/0
RGB 167/220/248
HEX #a7dcf8

Barvy obsažené v barevných i jednobarevných verzích loga.

12

6.2 Mock-up nálepka

13

6.3 Mock-up tričko

logomanuál



David Urbánek, 4A

manuál jednotného vizuálního stylu

4

Vznik loga

Úvod

=

Logo vzniklo díky kombinaci tvarů podpažní berle, brýlí a zimní čepice.
Tyto předměty byly vybrány, protože firma se jmenuje po zakladateli,
který sbírá berle a zvláštní pokrývky hlavy. Mimo jiné sám nosí brýle.

5

Výtvarný postup

Vývoj loga

Logo prošlo několika fázemi a vzhledy, než se došlo k jeho finální podobě. 
Nejprve bylo pouhým obkreslením tvarů, poté se přidaly tahy na jednotlivé 
elementy, aby vznikl negativní prostor a logo díky tomu bylo lépe čitelné. 
Po úpravě proporcí bylo logo převedeno do tvaru, kdy jsou obrysy tvořeny 
pouze negativním prostorem a nespoléhají tak na tah. Tímto bylo dosaženo 
snadno čitelné siluety.

12

Vizitka

Tiskoviny a mockupy

Gaming company
Michelská 792/2
140 00 Praha 4

+420 773 076 720
dejvis@gamingcompany com
www dejvis-gaming com

Na této firemní vizitce je použit 
vzorek jednoho prvku z loga 
(brýlí). Toto utvrzuje jednotný 
vizuální styl. Na přední straně 
vizitky jsou nápis a logo 
rozdělené. Nápis totiž slouží 
jako první řádek textu vizitky, 
tedy název firmy. Vizitky jsou 
ve standadrdním evropském 
formátu 90 × 50 mm.

13

Plakát

Tiskoviny a mockupy

Shoot to Thrill
Play to Kill

13. 8. 2024
OPEN BETA

Zde můžeme vidět ukázku loga 
na plakátě formátu A3. Logo 
je zde spolu s názvem firmy a 
je na zvláštním pozadí, aby ho 
nenarušoval vizuální hluk v pozadí 
plakátu.
Toto napomáhá lepší čitelnosti loga
i nápisu.

14

Poznámkový blok

Tiskoviny a mockupy

Logo na poznámkovém bloku je 
opět doplněno o vzorek jednoho 
prvku loga (hlava). Logo je 
vloženo na zvláštní pozadí, které 
jej separuje od vzorku, aby pozadí 
loga nesplývalo se vzorkem má 
kolem sebe bílý okraj 

10

Hlavní barvy

Barevnost

Další kombinace

Pantone 136 U
CMYK 0/42/72/0
RGB 246/167/83 
web #f7aa4b

Pantone 1767 U
CMYK 0/39/9/0
RGB 255/185/200 
web #f6b8c8

Pantone 136 U
CMYK 0/42/72/0
RGB 246/167/83
web #f7aa4b

Pantone 2617 U
CMYK 64/72/20/4
RGB 115/84/136 
web #745488

Pantone 333 U
CMYK 71/0/41/0
RGB 0/207/181
web #45b8ab

Pantone 7692 U
CMYK 76/51/28/11
RGB 74/106/139
web #496a8b



Michaela Žáková, 4A
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WEBOVÉ STRÁNKY
KNIHY DOBROVSKÝ

MATURITNÍ PRÁCE

Viktorie Benešová, 4.B.

2021/2022
Odborný výcvik

MOCK UP

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Na mých webových stránkách jsem pracovala zhruba 2 měsíce. Každý týden, ve 
dvou hodinách na praxi, jsem vždy zhotovila alespoň malou část. Snažila jsem se 
využít znalostí, které jsem měla z hodin odborného výcviku, kdy jsme několikrát 
zkoušeli redesign nějakých webových stránek. Když jsem něco nevěděla nebo se 
chtěla na cokoliv zeptat, měla jsem možnost obrátit se na paní učitelku nebo na 
někoho z mých spolužáků. Vždy mi rádi pomohli a i díky nim jsem nakonec mohla 
svoji práci úspěšně dokončit. Jsem ráda, že jsem si zvolila téma webových stránek.
Protože se jedná o maturitní práci, tak jsem ze sebe samozřejmě vydala to nejlep-
ší, co umím a s výsledkem jsem spokojená.

ŠPATNÝ WEB

Jako příklad špatného webu jsem vybrala internetové knihkupectví s názvem Po-
zoruhodné knihy a to hned z několika důvodů. V logu společnosti je silueta čápa, 
proto jeho užití na webu s knihami nedává sebemenší smysl. Barevná kombinace 
třech různých odstínů žluté, a navíc ještě červené barvy, je přinejmenším přeh-
naná. Určitě by stačilo v logu použít maximálně dvě základní barvy a od nich 
následně odvíjet barevnost písma, rámečků atd. Narozdíl od první ukázky je zde 
vynechána jakákoliv hravost, animace a soulad jednotlivých komponentů, některé 
se dokonce navzájem překrývají.

MOODBOARD

ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Viktorie Benešová, 4B



7

vizualizace zhotoveného časopisu

7

vizualizace zhotoveného časopisu

Sphynx 4–5

Ragdoll 6–7

Kočka domácí 8–9

Bengálská kočka 10–11

Ruská modrá kočka 12–13

Siamská kočka 14–15

Mainská mývalí kočka 16–17

Koťata 18

obsah
Neobvyklé plemeno, které vypadá jako 

z jiné planety. Bez srsti, s vrásčitou 

kůží a jemným chmýřím po těle. Kočka 

plemene Sphynx je hravá, aktivní 

a nevyžaduje nadměrnou péči. Zaujme vás 

svou přátelskou a milující povahou, ocení 

společnost lidí i zvířecích kamarádů. 

sphynx

Sphynx je podle mě úžasný druh 

koček, nemám co bych k nim více 

dodala Eva Špačková

Důležité informace
Důležité informace

Hmotnost: 3–7 kg

Energie: středně vysoká

Hlučnost: střední až vysoká

Délka života: 8–14 let

Země původu: Kanada

Barva očí: oranžová, zelená, modrá

Orientační cena: 10 000–30 000 Kč
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i za společnost dalších zvířat. K péči 

o její pokožku je třeba využívat speci-

ální šampony pro toto plemeno či velmi 

jemné, dětské šampony. Při výběru 

vhodného krmiva můžete koupit třeba 

přímo to, které je vyvinuté speciálně 

pro Sphynxe.

Historie 

Historie bezsrstých koček je velmi 

dlouhá. Některé zdroje uvádějí, že 

předky dnešního plemene Sphynx znali 

už starověcí Aztékové. Jedná se o vů-

bec první plemeno, které bylo cíleně 

šlechtěno jako bezsrsté za využití je-

dinců, kteří se kvůli genetické mutaci na-

rodili bez srsti. Řízené šlechtění Sphynxe 

začalo v Kanadě v 70. letech minulého 

století. Plemeno je uznané světovými 

chovatelskými organizacemi již více než 

20 let. Dobře šlechtění potomci původ-

ních Sphynxů mají poměrně mohut-

nou stavbu těla a většinou netrpí příliš 

mnoha zdravotními problémy.

Nenechte se však oklamat: plemeno 

Sphynx je úžasně přátelské.

Tělo kočky plemene Sphynx je středně 

velké, svalnaté a atleticky stavěné. Za-

ujme vás svou hlavou ve tvaru trojúhel-

níku s obrovskýma ušima. Je posazeno 

na dlouhých, tenkých nohách. Plemeno 

Sphynx nemá vousky ani řasy; velké uši 

používá místo nich pro lepší orientaci 

v prostoru. Ocas je delší a velmi tenký.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že plemeno 

Sphynx je ideální kočka pro alergiky, není 

tomu tak: ačkoliv nezanechává po vašem 

bytě dlouhé chlupy, její odumřelé kožní 

buňky jsou srovnatelně silným alerge-

nem jako u ostatních kočičích plemen.

Povaha

Kočku plemene Sphynx si oblíbíte 

zejména kvůli její přátelské, milující po-

vaze. Na svou rodinu je velmi vázaná 

a chce s ní trávit čas. Ráda si vyleze na 

váš klín i rameno a bude si užívat kontakt 

s vámi. Pozor! Sphynx nemá rád dlouhý 

pobyt o samotě. Ta má totiž špatný vliv 

na křehkou povahu tohoto plemene 

a může dokonce vést i k rozvoji někte-

rých onemocnění. Sphynx je kočka, 

která je ráda středem pozornosti a chce 

vás zapojit do svých lumpáren. Ocení, 

pokud si s ní budete hrát nejen vy, ale 

i vaše děti. Je to opravdové zlatíčko, 

které si zamilujete.

Kočka plemene Sphynx bude skvěle 

vycházet i s ostatními zvířátky, zejména 

s kočkami nebo se psem, který dobře 

snáší kočičí přítomnost. Je zvědavá, 

plná energie a inteligentní. Ačkoliv je 

poměrně aktivní, nejlepší a nejbezpeč-

nější je pro ni život uvnitř, a to zejména 

kvůli její citlivé kůži a zvýšené náchyl-

nosti na chlad. Sphynx je velmi zábavné 

plemeno, s kterým se určitě nebudete 

nudit a bude vás neustále překvapovat 

svými novými kousky.

Zdraví a péče

Ačkoliv to tak na první pohled nevy-

padá, plemeno Sphynx potřebuje o něco 

více péče než mnoho koček se srstí. Jeli-

kož se poměrně hodně potí, na povrchu 

kůže mu zůstává mastná vrstva, kterou 

si sám většinou nedokáže dobře očis-

tit. Může vám zanechávat mastné fleky 

na gauči, posteli i nábytku. Pravidelná 

K
očka plemene Sphynx si vás získá 

svým neobvyklým vzhledem, hra-

vou a přátelskou povahou. Ráda 

se od vás nechá opečovávat. Pokud 

máte i pejska, nebude s ním mít žádný 

problém. Jestliže ale hledáte plemeno, 

které není náročné na vaši péči a ne-

bude vyžadovat vaši pozornost, nebude 

pro vás kočka plemene Sphynx tou nej-

lepší volbou.

Obecná charakteristika

Plemeno Sphynx patří mezi středně 

velká plemena. Vyniká svým atleticky 

stavěným tělem, které je pokryté jem-

ným chmýřím a na některých místech je 

prakticky holé. Sphynx je kočka milující, 

aktivní, přátelská a velmi společenská. 

Jméno Sphynx odkazuje na podobnost 

těchto koček se soškami ze starého 

Egypta. Pojďme se společně podívat na 

její další vlastnosti. 

Vzhled

Kočka plemene Sphynx vás na první 

pohled překvapí svým zvláštním vzhle-

dem. Vypadá jako malý mimozemšťan. 

Při bližším pohledu si ale všimnete, že 

její kůži pokrývá heboučké chmýří, které 

je na některých částech těla výraznější 

(například na nose). Na dotyk připomíná 

broskvičku. Na kůži má Sphynx mnoho 

okem viditelných záhybů a vrásek, které 

mu mohou dodávat zamračený vzhled. 

koupel jemným šamponem, zahrnující 

čištění uší, je proto opravdu nezbytná. 

Nemusíte se ale bát tato kočka si větši-

nou koupání užívá. 

Kočka Sphynx je také velmi citlivá na 

čistotu své toalety. Pokud se jí její stav 

nelíbí, můžete očekávat, že vám své 

“překvapení” zanechá jinde. Kvůli své 

kraťoučké srsti se také ráda zavrtává do 

teplých dek, některé kočky Sphynx navíc 

ocení i oblečení, které jim bude šité na 

míru a pomůže jim se zahřát.

Sphynx se řadí ke zdravějším pleme-

nům. Nese si ale ve své “genetické vý-

bavě” predispozice k srdečním nebo 

kožním onemocněním. Je třeba dávat 

pozor na správnou péči (nejen) o citlivou 

pokožku. Sphynx také trpí na onemoc-

nění chrupu, i pravidelná péče o chrup 

je tedy klíčová.

Výchova a výcvik

Kočka plemene Sphynx je perfekt-

ním domácím mazlíčkem pro ty, kteří 

chtějí aktivní, učenlivé a hravé plemeno. 

Ráda se naučí některým trikům a bude 

si s vámi hrát. Pobaví vás akrobatickými 

kousky a do svých her a lumpáren zapojí 

i jiné zvířecí kamarády. Můžete také zku-

sit, zda váš Sphynx bude ochotný účast-

nit se procházek na vodítku. Toto velmi 

záleží na konkrétní kočce. Pokud hledáte 

kočičího mazlíčka právě na společné 

procházky, podívejte se na jiná, inteli-

gentnější a psům podobnější plemena.

Náročnost

Jelikož plemeno Sphynx nepatří mezi 

příliš rozšířená plemena, je třeba počítat 

s vyšší pořizovací cenou. Ta začíná při-

bližně kolem 10 000 Kč u kotěte na maz-

líka; může se ale vyšplhat i ke 30 000 Kč 

u kotěte s výborným původem. Pozor na 

různé podvodníky, kteří by vám tuto ko-

čičku chtěli prodat jako “čistokrevnou” 

za zlomek ceny! Pravděpodobně bude 

z otřesných podmínek množírny. Chovné 

stanice navíc koťátka testují na různé ko-

čičí nemoci, máte tak záruku, že k vám 

nepřichází nemocný jedinec.

Kočka plemene Sphynx ocení do-

statečné množství škrabadel, hraček, 

prolézaček a dalších prvků, kterými vy-

bavíte její nový domov. Je aktivní, ráda 

šplhá a má spoustu energie. Bude ráda 

Důležité informace
Důležité informace

Hmotnost: 3,5–7 kg

Energie: velmi vysoká

Hlučnost: střední až vysoká

Délka života: 9–13 let

Země původu: USA

Barva očí: zelená, modrá

Délka srsti: krátká

Sklony k línání: nízké

Orientační cena: 12 000–40 000 Kč
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Energická, vznešená kočka s nezaměnitelným 

kožíškem s výraznou kresbou. Tygřík, který si 

vás získá svojí inteligencí a učenlivostí. Ačkoliv 

bengálská kočka vypadá jako z divočiny, překvapí 

vás svou přátelskou povahou a sklony ke hrám 

a  lumpárnám.

B
engálská kočka je malá šelmička 

divokého vzhledu, která vás zau-

jme svou hravostí a loveckými in-

stinkty. Je také velmi inteligentní takže 

pokud vás baví zvířátko trénovat a věno-

vat se mu, bude tím pravým mazlíčkem 

pro vás. Jestliže ale trávíte mnoho času 

mimo domov nebo chcete klidnou, pří-

tulnou kočku na mazlení, nebude ben-

gálská kočka tou správnou volbou.

Obecná charakteristika 

Bengálská kočka patří mezi středně 

velká plemena. Má dlouhé, atletické tělo, 

které odpovídá jejímu loveckému zamě-

ření. Toto plemeno je také velmi zvědavé 

a hravé. Její název má připomínat divoký 

původ, jelikož bengálská kočka vznikla 

křížením kočky domácí a divoké, které 

také vděčí za své exotické zbarvení.

Povaha

Bengálská kočka si vás získá svou přá-

telskou, milující povahou. Jakmile vás 

jednou přijme za své, bude vás všude ná-

sledovat – třeba i na venkovní procházky 

na kočičím vodítku. Je také schopna se 

naučit velkému množství různých kousků. 

Miluje šplhání a hrátky s vodou.

Bengálská kočka se hodí především 

do takového prostředí, kde bude mít 

možnost venkovního výběhu. Pokud 

bude zavřena v bytě bez dostatku pod-

nětů, nebude nikdy úplně šťastná. Má 

totiž silné lovecké instinkty, které může 

doopravdy uplatnit jedině při pobytu 

ve venkovním prostředí. Tam také vy-

bije svou energii a domů z lovu se vám 

vrátí jako mírumilovný tygřík. Často sa-

mozřejmě i se svým úlovkem, který vám 

hrdě přinese s sebou.

Bengálská kočka je velmi upovídané 

plemeno. Její charakteristické mňoukání 

se podobá spíše psímu štěkání. Bude si 

s vámi chtít povídat a překvapí vás ši-

rokým repertoárem zvuků, které umí 

vydávat. Pokud se jí ale něco nelíbí, dá 

vám to také hlasitě najevo. 

Vzhled 

Bengálská kočka je plemeno, které 

více než jiná plemena jasně odkazuje 

na svůj divoký původ. Po svých divo-

kých předcích zdědila i velké množství 

energie. Tělo bengálské kočky je štíhlé, 

dlouhé a dobře osvalené. Je posazeno 

na vyšších, silných končetinách. Na větší, 

široké hlavě zaujmou zakulacené uši 

menší velikosti stejně jako oči ve tvaru 

mandlí s výrazným černým orámováním. 

Ocas je tenký, středně dlouhý, s typicky 

černým koncem.

Srst bengálské kočky je kratší a hustá, 

na slunci se krásně leskne. Standard při-

pouští hned několik barevných variant 

od stříbrné přes oranžovou, hnědou či 

zlatou až po kombinace barev. Koží-

šek má charakteristické velké 

skvrny a může být v mra-

morované či tečko-

vané variantě. 

Flíčky na 
těle 

u bengálské kočky krásně kontrastují se 

světlým bříškem. Jedná se o opravdu 

nádherně zbarvené, originální plemeno, 

které vás uchvátí na první pohled.

Vztah k dětem a domácím mazlíčkům-

Bengálská kočka si s vámi bude chtít ne-

ustále hrát. Potřebuje, aby se jí její ma-

jitel dostatečně věnoval. Je totiž velmi 

sociální narozdíl od mnoha jiných ko-

čičích plemen, která preferují větší klid 

a samotu. Proto bude výbornou volbou 

i pro rodinu s dětmi. Děti si s ní totiž mo-

hou hrát a tím jí pomohou smysluplně 

využít její energii. Budou také nadšené 

z její kontaktnosti a z toho, že ji mohou 

venčit na vodítku.

Bengálská kočka nechce být sama. Má 

ráda společnost. Velmi dobře snáší také 

přítomnost jiných koček, obzvlášť pokud 

přijdou do nové domácnosti zároveň. 

Dobrou společnost jí mohou poskytovat 

také britské krátkosrsté kočky. Co se týče 

menších zvířat, je třeba dávat pozor na 

to, že je bengálská kočka bude brát pře-

devším jako lovnou kořist. Lépe se proto 

sžije spíše s jinými kočkami nebo psy.

Zdraví a péče

Bengálská kočka je velmi mladým ple-

menem. Ačkoliv se většinou těší nadmíru 

dobrému zdraví, nese si s sebou predis-

pozice k některým chorobám a problé-

mům podobně jako jiná plemena. 

U tohoto plemene může dojít na-

příklad ke genetickému onemocnění 

sítnice, které může vést až ke slepotě. 

Mnoho jedinců je také velmi citlivých na 

správnou výživu, především na případné 

bakterie ve stravě. Je důležité bengál-

skou kočku krmit prověřenými krmivy, 

protože nekvalitní strava může skon-

čit závažnými zdravotními problémy či 

otravami. 
Z hlediska péče je bengálská kočka 

nenáročná. Vyčesat ji stačí jen občas – 

její krátká, hustá srst nepotřebuje časté 

kartáčování. Věnujte ale pozornost jejím 

uším. Je dobré čas od času vyčistit, aby 

se nezanášely. Pokud uvidíte, že si vaše 

bengálská kočka uši škrábe a jeví známky 

neklidu, navštivte rovnou veterináře.

Výchova a výcvik

Bengálská kočka je vysoce inteligentní 

plemeno. Není žádný problém ji naučit 

mnoha povelům, třeba i s využitím po-

můcek pro výcvik psů (například clicker). 

Je také ochotná a poslušná a bude ráda 

plnit vaše povely, pokud bude následo-

vat očekávaná odměna. Někdy může 

mít bengálská kočka sklony k divokosti 

a mírné agresivitě. Je tedy po-

třeba zkušený majitel, který 

výchovu kočky povede tím 

správným směrem. Jelikož toto 

mladé plemeno má stále geny 

šelmy, rozhodně nepatří do rukou začá-

tečníka. Povaha bengálské kočky se také 

silně formuje v prvních týdnech jejího 

života a proto je třeba, aby byla koťata 

odchována kvalitní chovatelskou stanicí. 

V tomto případě víc než kdy jindy platí 

následující: rozhodně se vyhněte “nepa-

pírovým” chovům, i kdyby se vás takový 

chovatel snažil přesvědčit, že se jedná 

o “čistokrevné kotě bez PP”!

Náročnost  

Jelikož se jedná o mladé a moderní 

plemeno s jedinečným zbarevením ko-

žíšku, jeho pořizovací cena je poměrně 

vysoká. Začíná okolo 12 tisíc korun 

u kočky na mazlíka, ale cena jedince se 

skvělými geny a s potenciálem pro vý-

stavy či do chovu se může vyšplhat i na 

40 tisíc korun. Záleží tedy jen na vás, 

jakou budoucnost pro svou bengálskou 

kočku chystáte. 

Jelikož se jedná o středně velké ko-

čičí plemeno, není třeba počítat se zvý-

šenou dávkou krmiva. Kvůli citlivosti 

bengálských koček na bakterie a mikro-

organismy je ale nutné dbát na kvalitní 

krmivo, které můžete obohatit výživo-

vými doplňky podle vašeho uvážení.

Srsti bengálské kočky není třeba vě-

novat zvýšenou pozornost. Běžně se 

toto plemeno navíc těší velmi dobrému 

zdraví. Z tohoto pohledu vám bude při-

nášet spíše radost než starosti a zvýšené 

veterinární náklady. Dejte si ale pozor na 

pečlivý výběr kotěte.

Domov bengálské kočce vybavte co 

nejvíce kočičími stromy, prolézačkami 

a různými zábavnými prvky. Jelikož má 

mnoho energie, potřebuje mít možnost 

se vyřádit. Bengálská kočka je lovec a ty-

gřík srdcem i duší, kterému se ale musíte 

opravdu věnovat. Kočičí nebo psí společ-

ník ji jistě potěší, ale nezastoupí vás.

Historie

Předky bengálské kočky jsou divoké 

kočky původem z Asie. Můžeme mezi 

nimi najít třeba také egyptskou mau či 

exotické plemeno ocicat. Jelikož toto 

plemeno původem z USA vzniklo teprve 

nedávno, stále jsou bengálské kočky 

opravdové šelmy. V České republice se 

poprvé objevily v první polovině deva-

desátých let.Hravá,inteligentní, velmi vychytralá 

a aktivní. Nemá ráda samotu. Prostě 

velmi přítulná a hravá, aktivní kočička

Eva Špačková

Ať už si vyberete čistokrevné 

kotě nebo dáte domov voříškovi 

z útulku, získáte skvělého 

kamaráda na dalších asi 15 až 20 

let. S koťaty je zábava, ale i spousta 

práce a starostí. Jak se zpívá 

v písničce – ”Kotě je solidní, nervy 

vám uklidní…”

Pomáháme kočkám nalézt štěstí

Pomozte i Vy!

Počet koček, 

které máme 

aktuálně v péči

70

Počet 

adoptovaných 

koček od roku 

2018

530

Cilka

Max
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koťata

D
nes, v době internetu, je 

pořízení kotěte v podstatě 

jednoduchou záležitostí. 

Můžete si koupit čistokrevné 

kotě z chovatelské stanice, dát domov 

opuštěnému nebo nechtěnému kotěti 

z útulku, dočasné péče nebo depozitu, 

nebo si opatřit kotě z takzvaného domá-

cího chovu.

Chovatelská stanice

Z registrované chovatelské stanice za-

koupíte kotě čistokrevné – s průkazem 

původu. Chovatelé dbají, aby kotě ode-

šlo do nového domova řádně očkované 

a odčervené a ve vhodném věku. Ten je 

ze zákona na ochranu zvířat proti týrání 

u koťat stanoven na minimálně 12 týdnů. 

V chovatelské stanici máte záruku ple-

menné příslušnosti, exteriéru a povahy. 

Vhodným výběrem rodičů a testová-

ním na geneticky přenosná onemocnění 

se snaží chovatelé o to,aby byla koťata co 

nejvíce zdravá a odpovídala plemennému 

standardu. Přestože jsou ceny některých 

plemen poměrně vysoké, může se na-

jít ve vrhu jedinec nevhodný na chov či 

výstavy nebo s drobnou vadou. Takováto 

nestandardní koťata bývají obvykle pro-

dávána za poměrně nižší cenu, mnohdy 

dokonce levněji než kotě bez průkazu pů-

vodu z množírny.

Domácí chov

Může se jednat o koťátko z nehody, 

kdy se mrouskající kočička zatoulá a vrátí 

se buď březí nebo už přímo s koťaty. 

V poslední době však převládá trend 

množit doma kočičky z nevědomosti 

(kočka by měla mít jednou za život ko-

ťata ) nebo z vidiny zisku ( produkce lev-

ných čistokrevných bez PP koťat). 

Pokud je kotě nabízeno ve vhodném 

věku, očkované, odčervené a pouze za 

náklady na veterinární ošetření, pak lze 

věřit náhodné produkci takových koťá-

tek. U koupě čistokrevného kotěte bez 

PP máte téměř jistotu, že takové zví-

řátko pochází z množírny. I přesto, že se 

mnozí ohánějí průkazem původu u obou 

rodičů, jistotu, že kocour i kočka, které 

vám ukáží jsou rodiče, prakticky nemáte. 

V takových chovech se také nesledují 

genetické vady a onemocnění, koťata 

mnohdy odchází v nevhodném věku aj.

Výchova

Přestože kotě není třeba cvičit v ta-

kové míře jako štěně, i u něj oceníte, 

pokud vhodným výcvikem budete moci 

později s dospělou kočkou lépe mani-

pulovat. Výchova koťátko také nemine, 

stejně jako štěně. S obojím můžete za-

čít ihned, jak si kotě přinesete 

domů a zvykne si u vás. Pokud 

se nerozhodnete pro adopci 

kotěte z vyloženě špatných 

podmínek, pravděpodobně vám od-

padne nácvik učení hygieny. 

Koťata jsou od přírody čistotná a ve 

dvanácti týdnech toho hodně odpozoro-

vala i od své matky. Včetně toho, co je 

kočičí wc a k čemu slouží, jak si udržovat 

v čistotě srst apod.

Zejména u koťátek s delší srstí nebo 

vyloženě dlouhosrstých oceníte i nácvik 

kartáčování a česání. I výcvik manipu-

lace, jako je kontrola uší, očí a drápků 

v pozdějším věku oceníte jak vy, tak váš 

veterinář.
Stejně jako u malých štěňat, i u koťá-

tek platí, že výchova by měla být laskavá, 

ale důsledná. Kočka je poměrně svobo-

domyslné stvoření, avšak pokud budete 

trvat na svém, dost možná se vám po-

daří ji vychovat tak, aby neškodila a byla 

příjemným společníkem.

Krmení

Aby kotě mohlo vylučovat, musí nej-

prve potravu přijmout. Obvykle dává 

chovatel do začátku kotěti vzorek kr-

miva, na které je zvyklé. Je dobré si 

značku poznačit a alespoň další 2 týdny 

krmit kotě stejně jako chovatel. Pokud 

chcete přejít na jiný typ nebo značku, 

čiňte tak postupně. Kotě by mělo mít 

k dispozici neustále čerstvou vodu a su-

ché krmivo. U mnoha majitelů koček 

a jejich mazlíčků jsou oblíbené fontánky 

na vodu, kde voda neustále cirkuluje 

přes filtr a je tak stále čerstvá.
www.kocicitlapky.cz

Přátelská, přizpůsobivá povaha. 

Mohutný ocas, uši se štětinkami 

a obrovské srdce. Taková je mainská 

mývalí kočka. Pokud ji přijmete do své 

rodiny, odvděčí se vám svou společností 

a velkou hravostí. 

Důležité informace

Hmotnost: 5–11 kg 

Energie: vysoká

Hlučnost: střední až vysoká

Délka života: 10–14 let

Země původu: USA, stát Maine

Barva očí: měděná, zelená, zlatá

Péče o srst: střední až vysoká

Délka srsti: středně dlouhá až dlouhá

Sklony k línání: vysoká

Potřeba pozornosti: střední až vysoká

Původní využití: lov myší na farmách

Orientační cena: 15 000–30 000 Kč

Miluje kontakt, snáší se i z druhou 

kočkou a se psy, když dětem 

ukážete kde mainku hladit, nebývá 

problém, pokud si s člověkem 

vytvoří silné pouto, je to kamarád 

na celý život. Monča Šourková
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www.miumiu.com

miumiu říjen 2022

P
okud máte rádi neustálou společ-

nost vaší kočky, mainská mývalí 

kočka bude tou pravou volbou. 

Není příliš náročná na péči a ráda se 

vám přizpůsobí. Jestliže nejste ochotni 

se jí věnovat nebo vám vadí, že vás bude 

považovat za svůj majetek, poohlédněte 

se raději po jiném, méně společenském 

a aktivním plemenu.

Obecná charakteristika

Mainská mývalí kočka patří mezi větší 

plemena. Kocour může být i výrazně 

větší než kočka. Toto plemeno pochází 

z Ameriky a bylo původně chované jako 

venkovní kočka na farmách a na lodích, 

kde chytala myši. Název tohoto ple-

mene v češtině i angličtině odkazuje na 

podobnost ocasu této kočky s ocasem 

mývalím.

Povaha

I přes původní lovecké určení tohoto 

plemene je mainská mývalí kočka přá-

telská a jemná. Ráda se přizpůsobí ka-

ždému prostředí, pokud má prostor se 

vyřádit. Ráda si s vámi bude hrát a užívat 

si vaší plné pozornosti.

Mainské mývalí kočky jsou velmi po-

vídavé – budou na vás jemně pomňou-

kávat třeba i celý den. Svým měkkým, 

jemným hlasem vám dají najevo svoji 

přítomnost a chtějí vaši pozornost. Tyto 

kočky potřebují dostatečný prostor pro 

vybití své energie. Pokud máte malý byt, 

pravděpodobně v něm nebudou šťastné. 

Jestliže ale máte dům se zahradou nebo 

venkovní voliéru, vyřádí se a potom bu-

dou spokojeně vrnět u vás na gauči.

Toto plemeno bude skvělým parťá-

kem nejen pro vás, ale i pro vaši ro-

dinu. Navíc má tendenci svoji rodinu 

hlídat. Ocení pozornost dětí, pokud 

jsou schopné pochopit, že nebude je-

jich hračkou. Mainská mývalí kočka si 

s celou rodinou bude ale velmi ráda 

hrát. Toto plemeno je až na výjimky 

velmi mazlivé a kontaktní. K mazlení se 

nenechá nutit, ale ráda za vámi přijde 

sama a potom si vaši pozornost přímo 

užívá. Mainská mývalí kočka přijme za 

své i další domácí mazlíčky, po-

kud k ní budou přátelští. 

Psy bere jako sobě 

rovné. Při 
pohybu 

mainské mývalí venku nebo při jejím 

venčení je tedy potřeba dávat pozor 

na agresvnější psí plemena, která by 

mohla této přátelské kočce ublížit.

Vzhled

Na mainské mývalí kočce vás zaujme 

huňatý, dlouhý ocas a typické střapce 

na vzpřímených uších, které jí dodá-

vají divoký vzhled. Toto plemeno ofici-

álně patří do kategorie polodlouhosrs-

tých koček. Mezi prsty na tlapkách má 

dlouhé chloupky. Standard povoluje 

mnoho různých barevných variant od 

černé, bílé, krémové, želvovinové, až po 

zbavení mramorové či tygrované. Každý 

si tedy může vybrat tu barevnou vari-

antu, která se mu líbí nejvíce. Typickým 

znakem mnoha jedinců také bývá bílý 

límec, který ale tato kočka mít nemusí. 

Zajímavé u mainské mývalí kočky také je, 

že s ocasem může měřit až 1 metr a růst 

jejího těla i srsti probíhá až do třetího 

i čtvrtého roku jejího života. 

Zdraví a péče

Jelikož je mainská mývalí kočka ná-

chylná na některé genetické problémy, 

je potřeba si pečlivě vybrat chovatelskou 

stanici i konkrétního jedince. 

Mainské mývalí kočky nejvíce trpí na 

dědičná onemocnění ledvin. Další ne-

bezpečí pro ně představují i onemocnění 

srdce zvané HCM a nedostatek enzymu 

puryvátkinázy, kdy je v těle jedince nižší 

životnost krevních buněk erytrocytů. 

Také mohou trpět na dysplazie kyčlí i ar-

tritidu z důvodu jejich velkého těla. Tyto 

problémy často vedou k úpadku zdraví 

jedince a mohou skončit i jeho smrtí, 

i když se majitel snaží sebevíc.

Výchova a výcvik

Mainská mývalí kočka je plemenem 

velmi inteligentním, je proto snadné ji 

naučit základním psím kouskům, jako 

jsou třeba aportování nebo pohyb venku 

na vodítku. Ne vždy se ale této kočce do 

učení chce, nemůžete od ní také oče-

kávat psí povahu a oddanost. Mainská 

mývalí také miluje vodu, takže ji můžete 

naučit aportovat předměty z vody. Pije 

tak, že si vodu nabírá do tlapek a přímo 

si kontakt s vodou užívá. Doma je třeba 

dbát na dostatečně velké kočičí stromy 

a pelíšky větších rozměrů, aby se do nich 

tento obr vešel. Ocení všechny možné 

bláznivé aktivity, ke kterým ji povedete, 

a bude vám za ně vděčná.

Náročnost  

Orientační cena tohoto plemene se 

pohybuje mezi 15 a 30 tisíci korun. Kočka 

na mazlíčka bude levnější než dokonalý 

výstavní jedinec nebo zvíře do chovu. 

I přes vyšší cenu je u nás o toto 

plemeno obrovský zájem a jeho 

chovu se věnuje nepřeberné 

množství chovatelských stanic.

Kvůli mohutnosti mainské mý-

valí kočky je třeba především u ko-

courů počítat s většími dávkami 

krmiva, než je tomu u drobnějších 

plemen koček. U mainské mývalí 

kočky je více než u jiných plemen třeba 

dbát na vysokou kvalitu krmiva, a to ne-

jen kvůli citlivým ledvinám. V případě 

mainské mývalí kočky dále hraje svou 

roli i péče o srst, která je jemná a po-

měrně dlouhá a v zimě navíc houstne. 

Ideální je každodenní vyčesávání a čas 

od času i koupel. Důkladně vyčesat po-

třebuje přibližně jednou týdně.

Pokud budete mít štěstí na zdravého 

jedince, veterinární náklady budou srov-

natelné s ostatními plemeny. Mainské 

mývalí kočky však do vínku dostaly ná-

chylnost k několika chorobám a i proto 

je důležitý pečlivý výběr kotěte.

Jelikož jsou mainské mývalí velmi ak-

tivním plemenem, je potřeba jim domov 

patřičně dovybavit stromy a hračkami 

tak, aby měly neustále dostatek zábavy.

Historie

Toto plemeno je původem ze státu 

Maine na východě USA. Je považováno 

za jediné dlouhosrsté plemeno, po-

cházející ze Spojených států. Legenda 

praví, že vzniklo zkřížením kočky a mý-

vala, což ale samozřejmě není možné. 

Tato legenda vznikla právě podobou 

ocasu mainské mývalí kočky s ocasem 

mývala. Toto americké plemeno se také 

velmi podobá norské lesní kočce takže 

je pravděpodobné, že mainské mývalí 

kočky a norské kočky mají společné 

prapředky. 

Hedvika Dudková, 4B
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Pokyny k logu pro SK Žabovřesky Brno

LOGOMANUÁL
A VIZUÁLNÍ STYL

MANUÁL SK ŽABOVŘESKY BRNO DESIGN: ALBERT EDES VERZE 1.0 (2022)

BAREVNÉ VARIANTY

ZAKÁZANÉ VARIANTY

JEDNOBAREVNÉ VARIANTY LOGA

OCHRANNÁ ZÓNA MINIMÁLNÍ VELIKOST

PRIMÁRNÍ LOGO

1. 2. 3.

4. 5. 6.

·
6

·
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1. měnit úhel natážení, 2. jakákoliv deformoce, 3. měnit barvy, 4. přidávání jakýkoliv efektů, 
5. jakýkoliv způsobem převracet a 6. přidávat další tahy bílému obrysu. PLATÍ PRO CELOU SADU!

Minimalní velikost
1 cm

Primární logo slouží, k reprezentaci klubu. Je 
hlavní element vizuální identity a odvíjí se  
z něj celá sada.

Ochranna zóna
0,4 cm

SEKUNDÁRNÍ LOGO

BAREVNÉ VARIANTY

JEDNOBAREVNÉ VARIANTY LOGA

VÝZNAM SEKUNDÁRNÍHO LOGA

OCHRANNÁ ZÓNA MINIMÁLNÍ VELIKOST

·
8

·
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Sekundární logo lze použít v různých situa-
cích, kdy se například nehodí logo primární. 
Logo je jednodušší a je lépe čitelný při menší 
velikosti.

Polovina žaby Rosničky s basket-
balovým míčem pro zachování 
stylu.

Zkratka  klubu Žabovřesky, 
pro zjednodušení loga.

Minimalní velikost
1 cmOchranna zóna

0,4 cm

KLUBOVÁ IKONA

BAREVNÉ VARIANTY

JEDNOBAREVNÉ VARIANTY LOGA

OCHRANNÁ ZÓNA MINIMÁLNÍ VELIKOST

·
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·
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Minimalní velikost
1 cm

VÝZNAM KLUBOVÉ IKONY

Klubovou ikonu lze také používat v různých 
situacích. Ikona byla navržena především 
jako nový profilový obrázek na sociálních 
sítích.

Logo má kulatý tvar, 
kvůli dobré centraci na 
profilové obrázky týmů.

Oficiální názez klubu
SK Žabovřesky Brno.

Ochranna zóna
0,4 cm

SLOVNÍ ZNAČKA

BAREVNÉ VARIANTY

JEDNOBAREVNÉ VARIANTY LOGA

OCHRANNÁ ZÓNA MINIMÁLNÍ VELIKOST

·
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·
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Minimalní velikost
0,5 cm

VÝZNAM KLUBOVÉ IKONY

Slovní značka je odvozená přímo z primár-
ního loga, může být lepší alternativou na 
místa, kde se nemusí hodit klubová ikona 
nebo logo primární a sekundární.

Háčky ve slovní značce
zobrazují žabí oči.

Název klubu uvedený
v primárním logu.

Ochranna zóna
0,4 cm

DOPLŇUJÍCÍ GRAFICKÉ PRVKY

SVĚTLÝ JEDNOTNÝ FREGMENT

TMAVÝ JEDNOTNÝ FREGMENT

Doplňující grafický prvek vychází z primárního loga klubu.

R227 G227 B227
C0 M0 Y0 K15
HEX: E3E3E3
PANTONE: COOL GRAY 2 C

R48 G57 B17
C69 M47 Y100 K68
HEX: 303911
PANTONE: 5747 C R48 G57 B17

C69 M47 Y100 K68
HEX: 303911
PANTONE: 5747 C

R68 G78 B29
C69 M47 Y100 K48
HEX: 444E1D  
PANTONE: 5743 C

·
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·
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SVĚTLÝ KLUBOVÝ VZOR

TMAVÝ KLUBOVÝ VZOR

R227 G227 B227
C0 M0 Y0 K15
HEX: E3E3E3
PANTONE: COOL GRAY 2 C

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
HEX: FFFFFF

KLUBOVÉ PŘEDMĚTY

·
24

·
25

MIKINY ČEPICE

SPORTOVNÍ VAKY

·
26

NÁRAMKY

TRIKA

BAREVNOST

·
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R 68
G 78
B 29

R 168
G 191
B 23

R 146
G 167
B 21

CMYK
C69 M47 Y100 K48

CMYK
C43 M7 Y100 K0

CMYK
C43 M7 Y100 K18

HEX
A8BF17

HEX
92A715

PANTONE
377 C

PANTONE
370 C

HEX
444E1D

PANTONE
5743 C

SEKUNDÁRNÍ
LESKLÁ ZELENÁ

PPRIMÁRNÍ
TMAVĚ ZELENÁ

SEKUNDÁRNÍ
ZELENÁ

Sekundarní zelená je 
původní a originální 
barva klubu, která 
zůstane zachována. 

Tmavě zelená je původní  a originální  
barva klubu, která zůstane zachována.

V logu je použita nová 
zelená barva, která 
slouží pro stínovaní.

·
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R 203
G 163
B 58

R 155
G 127
B 44

R 217
G 189
B 113

CMYK
C19 M32 Y84 K7

CMYK
C19 M32 Y84 K36

CMYK
C16 M23 Y63 K3

HEX
9B7F2C

HEX
D9BD71

PANTONE
1265 C

PANTONE
7509 C

HEX
CBA33A

PANTONE
1255 C

PPRIMÁRNÍ
ZLATÁ

SEKUNDÁRNÍ
TMAVÉ ZLATO

Tmavý odstín zlaté
slouží k stínování míče 
a nápisu.

SEKUNDÁRNÍ
LESKLÉ ZLATO

Barva lesklého zlata 
slouží k odleskům 
míče a nápisu.

Nově je také na míč a nápis použita zlatá 
barva, která má symbolizovat pocit zářící-
ho štěstí a vítěztví.

VÝZNAM LOGA
Nové logo basketbalového klubu SK Žabovřesky představuje tradiční estetiku loga, která je 
typická pro sportovní týmy. Logo obsahuje vizualizaci basketbalového míče, který je společně  
s názvem a žábou primárním grafickým prvkem. Rosnička v logu představuje městskou část Br-
no-Žabovřesky a zároveň halu Rosničku, kde klub sídlí.

Bílý obrys umožňuje, aby logo bylo 
aplikované na řadu 

různých pozadí

Zelený obrys byl použit, 
pro výraznost loga

·
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SADA LOGA
V sadě jsou zahrnuty všechny elementy představující vizuální identitu klubu SK Žabovřesky.

PRIMÁRNÍ LOGO

SEKUNDÁRNÍ LOGO SLOVNÍ ZNAČKAKLUBOVÁ IKONA

BAREVNOST TYPOGRAFIE

·
4

R68 G78 B29
C69 M47 Y100 K48

HEX: 444E1D
PANTONE: 5743 C

R203 G163 B58
C19 M32 Y84 K7
HEX: CBA33A

PANTONE: 1255 C

R168 G191 B23
C43 M7 Y100 K0

HEX: A8BF17
PANTONE: 377 C

R155 G127 B44
C19 M32 Y84 K36

HEX: 9B7F2C
PANTONE: 1265 C

R146 G167 B21
C43 M7 Y100 K18

HEX: 92A715
PANTONE: 370 C

R217 G189 B113
C16 M23 Y63 K3

HEX: D9BD71
PANTONE: 7509 C

NUDISTA BOLD

NUDISTA BOLD ITALIC

NUDISTA MEDIUM

NUDISTA MEDIUM ITALIC

VÝZNAM LOGA
Nové logo basketbalového klubu SK Žabovřesky představuje tradiční estetiku loga, která je 
typická pro sportovní týmy. Logo obsahuje vizualizaci basketbalového míče, který je společně  
s názvem a žábou primárním grafickým prvkem. Rosnička v logu představuje městskou část Br-
no-Žabovřesky a zároveň halu Rosničku, kde klub sídlí.

Bílý obrys umožňuje, aby logo bylo 
aplikované na řadu 

různých pozadí

Zelený obrys byl použit, 
pro výraznost loga

·
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SADA LOGA
V sadě jsou zahrnuty všechny elementy představující vizuální identitu klubu SK Žabovřesky.

PRIMÁRNÍ LOGO

SEKUNDÁRNÍ LOGO SLOVNÍ ZNAČKAKLUBOVÁ IKONA

BAREVNOST TYPOGRAFIE

·
4

R68 G78 B29
C69 M47 Y100 K48

HEX: 444E1D
PANTONE: 5743 C

R203 G163 B58
C19 M32 Y84 K7
HEX: CBA33A

PANTONE: 1255 C

R168 G191 B23
C43 M7 Y100 K0

HEX: A8BF17
PANTONE: 377 C

R155 G127 B44
C19 M32 Y84 K36

HEX: 9B7F2C
PANTONE: 1265 C

R146 G167 B21
C43 M7 Y100 K18

HEX: 92A715
PANTONE: 370 C

R217 G189 B113
C16 M23 Y63 K3

HEX: D9BD71
PANTONE: 7509 C

NUDISTA BOLD

NUDISTA BOLD ITALIC

NUDISTA MEDIUM

NUDISTA MEDIUM ITALIC

·
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Albert Edes, 4B



Redesign tohoto webu jsem si vybrala, protože se mi originální web nelíbil. Nejtěžší část byla přijít na 
nápad. Zjistit jak si svůj nový web představuji, co by se líbilo lidem a co by se líbilo mě. Naštěstí jsem 
se ale mohla hodně inspirovat od konkurence, vzhledem k tomu, že weby tří dalších brněnských kin 
jsou velmi odlišné.

Snažila jsem se o přehlednost a jednoduchost a řekla bych, že toho jsem dosáhla. Byl to můj první 
web, do kterého jsem zakomponovala tak málo barev (jen trošku modré na zvíraznění) a také můj 
první web, ve kterém dominuje černá. Když jsem začala redesign, měla jsem na mysli něco moderní-
ho. Originální web rozhodně nebyl zastaralý, ale moc se mi nelíbil jeho styl. Snažila jsem se ale držet 
obdélníků a ostrých rohů jako v originálu.

S mobilní verzí jsem měla menší problém. Samozřejmě u ní jde jen o přetvoření, aby ta desktopová 
verze byla čitelná na malém zařízení. Můj problém ale byl s tím, že se mi mobilní verze originálního 
webu dost líbila. Mnohem víc než ta desktopová. Tak mi jí bylo líto předělávat. Ale zvládla jsem to.

S výsledkem svojí práce jsem spokojená. Myslím si, že takový velký projekt na kterém jsem mohla 
pracovat měsíce mi toho přinesl mnohem víc, než menší práce na dva až čtyři dny, které normálně 
děláme. Jsem spokojená s tématem, které jsem si vybrala, myslím, že lepší jsem si vybrat nemohla.

1.1.4.

2.2

2.2

Celkový vzhled stránek Cinema City je můj nejoblíbenější. Tmavší motiv dodává atmosféru tmy jako 
v kině, barevná paleta je jednoduchá a obrázky jsou všude. Možnost fi ltrování podle žánrů se mi také 
líbí, ale při svém redesignu jsem jej do webu nezahrnula, protože si myslím, že si lidé vybírají fi lm spíš 
podle dnu a času, než žánru. A nebo nejčastěji, už vědí na který fi lm chtějí jít do kina.

Lucie Gajdošíková, 4B

2.2

• Téma jsem si vybrala, protože tvorba webových stránek mě baví ze všech témat nejvíc, ikdyž 
může být  někdy komplikovaná

• Při výběru webu jsem se rozhodovala mezi kinem a galerií umění. Nakonec jsem ale zvolila 
kino, protože s nákupem a orientací na webech kin mám více zkušeností

• Ze čtyř brněnských kin jsem si vybrala redesign kina Art

2.2

• Téma jsem si vybrala, protože tvorba webových stránek mě baví ze všech témat nejvíc, ikdyž 
může být  někdy komplikovaná

• Při výběru webu jsem se rozhodovala mezi kinem a galerií umění. Nakonec jsem ale zvolila 
kino, protože s nákupem a orientací na webech kin mám více zkušeností

• Ze čtyř brněnských kin jsem si vybrala redesign kina Art

2.2



Tomáš Havlásek, 4B



RENESANČNÍ
OBRAZY

NOVÝ SINGL

30/3/20
22

SMAC
K LAVAZZA

SKLO

27/5/2022
NOVÝ SINGL

VIKTOR 
SHEEN

NovÝ sinGl 22/3/2022

Tereza Ježová, 4B



Summer&Myles
Logomanuál
Daniela Kejíková

03
Černobílé pozitivní a negativní provedení 
značky

7

Minimální ochranná zóna kolem loga urču-
je hranici, kam by neměl zasahovat žádný 
jiný grafický prvek, text nebo obrazový motiv. 
Zároveň definuje minimální vzdálenost od 
okraje formátu, na kterém je logo umístěné 
(např. okraj papíru, roh zdi apod.).
Ochranná zóna se rovná velikosti písmene M.

04 Ochraná zóna značky

8

07 Základní firemní barvy

CMYK C90M55Y79K75
RGB R06G29B13

CMYK C0M0Y0K100
RGB R0G0B0

CMYK C0M0Y0K0
RGB R255G255B255

11

08 Vizualizace loga

12

01 Logo + význam loga

Summer & Myles je online rodinný obchod s oblečením 
z udržitelných materiálů, který stojí na 3 pilířích. 
Prvním z nich je využívání etických a udržitelných materiálů 
s certifikací, to znamená že z materiálů už je cítit respekt 
k lidem a planetě.
Dalším z jejich pilířů je sociálně prospěšný podnik, což 
je podnikání, které uvažuje v souvislostech a v hledáčku 
nemá jen zisk, ale především způsoby, jak zisk proměnit 
ve skutečnou hodnotu. Vracejí zemi a společnosti to, co 
nám umožnila a investují do projektů, které mění náš svět 
k lepšímu. 
V neposlední řadě je to třetí pilíř, a to je svobodná tvorba, 
která by se dala popsat jako koupě toho nejlepší, co se dá 
najít, výroba něčeho, za čím se dá opravdu hrdě stát, mít 
kontrolu nad celým procesem výroby, a to všechno hlavně 
díky lokální výrobě. 
Logo obsahuje motiv listu, protože firma za každý prodaný 
kus vysází 10 stromů a motiv slunce protože summer = léto

4

02
Jednobarevné pozitivní a negativní provedení 
značky

5

Daniela Kejíková, 4B



Kamil Latocha, 4B

Rešerše na trhu

Skupina je zaměřená sice na hip–hop, ale je fitkivní, proto jsem nenahlížel na žádné jiné hip–hopové skupiny, jejich 
tvorbu, ani na nic jeného. Za to jsem, ale přetvořil spoustu ilustrací různých hip–hopových značek, napsaných tvz. 
tagovým písem.

Mockup

Rešerše na trhu

Skupina je zaměřená sice na hip–hop, ale je fitkivní, proto jsem nenahlížel na žádné jiné hip–hopové skupiny, jejich 
tvorbu, ani na nic jeného. Za to jsem, ale přetvořil spoustu ilustrací různých hip–hopových značek, napsaných tvz. 
tagovým písem.

Mockup

Rešerše na trhu

Skupina je zaměřená sice na hip–hop, ale je fitkivní, proto jsem nenahlížel na žádné jiné hip–hopové skupiny, jejich 
tvorbu, ani na nic jeného. Za to jsem, ale přetvořil spoustu ilustrací různých hip–hopových značek, napsaných tvz. 
tagovým písem.

Mockup

Rešerše na trhu

Skupina je zaměřená sice na hip–hop, ale je fitkivní, proto jsem nenahlížel na žádné jiné hip–hopové skupiny, jejich 
tvorbu, ani na nic jeného. Za to jsem, ale přetvořil spoustu ilustrací různých hip–hopových značek, napsaných tvz. 
tagovým písem.

Mockup

Mockup

Skicy



B L U R R Y F  C E

TWENTY ONE
PILOTS

TWENTY ONE
PILOTS

FALL 2022

FRI, JUN 17
PINKPOP FESTIVAL
LANDGRAAF, NETHERLANDS

SAT, JUN 18
HURRICANE FESTIVAL 2022
SCHEESSEL, GERMAN

SUN, JUN 19
SOUTHSIDE FESTIVAL 2022
NEUHAUSEN OB ECK, GERMANY

TUE, JUN 21
THE CAMDEN ASSEMBLY
LONDON, UNITED KINGDOM

WED, JUN 22
OPEN’ER FESTIVAL
PUCK COUNTY, POLAND

WED, JUL 6
MAD COOL FESTIVAL
MADRID, SPAIN

FRI, JUL 8
ATLAS WEEKEND 2022
KYIV, UKRAINE

SUN, JUL 10
MOSCOW2022
MOSKVA, RUSSIA

WED, JUL 13
COLOURS OF OSTRAVA
OSTRAVA, CZECHIA

WED, JUL 13
ELECTRIC CASTLE FESTIVAL
BONTIDA, ROMANIA

FRI, JUN 17
PINKPOP FESTIVAL
LANDGRAAF, NETHERLANDS

SAT, JUN 18
HURRICANE FESTIVAL 2022
SCHEESSEL, GERMAN

SUN, JUN 19
SOUTHSIDE FESTIVAL 2022
NEUHAUSEN OB ECK, GERMANY

TUE, JUN 21
THE CAMDEN ASSEMBLY
LONDON, UNITED KINGDOM

WED, JUN 22
O2 EMPIRE SHEPHERDS BUSH
LONDON, UNITED KINGDOM

WED, JUL 6
MAD COOL FESTIVAL
MADRID, SPAIN

FRI, JUL 8
ATLAS WEEKEND 2022
KYIV, UKRAINE

SUN, JUL 10
MOSCOW 2022
MOSKVA, RUSSIA

WED, JUL 13
COLOURS OF OSTRAVA
OSTRAVA, CZECHIA

WED, JUL 13
ELECTRIC CASTLE FESTIVAL
BONTIDA, ROMANIA

THU, JUN 23
O2 ACADEMY BRIXTON
LONDON, UNITED KINGDOM

SAT, JUN 25
THE SSE ARENA WEMBLEY
LONDON, UNITED KINGDOM

THU, JUN 30
OPEN’ER FESTIVAL
PUCK COUNTY, POLAND

SAT, JUL 2
ROCK WERCHTER 2022
WERCHTER, BELGIUM

SUN, JUL 3
MAIN SQUARE FESTIVAL
ARRAS, FRANCE

TWENTY ONE
PILOTS

FALL 2022

FRI, JUN 17
PINKPOP FESTIVAL
LANDGRAAF, NETHERLANDS

SAT, JUN 18
HURRICANE FESTIVAL 2022
SCHEESSEL, GERMAN

SUN, JUN 19
SOUTHSIDE FESTIVAL 2022
NEUHAUSEN OB ECK, GERMANY

TUE, JUN 21
THE CAMDEN ASSEMBLY
LONDON, UNITED KINGDOM

WED, JUN 22
OPEN’ER FESTIVAL
PUCK COUNTY, POLAND

WED, JUL 6
MAD COOL FESTIVAL
MADRID, SPAIN

FRI, JUL 8
ATLAS WEEKEND 2022
KYIV, UKRAINE

SUN, JUL 10
MOSCOW2022
MOSKVA, RUSSIA

WED, JUL 13
COLOURS OF OSTRAVA
OSTRAVA, CZECHIA

WED, JUL 13
ELECTRIC CASTLE FESTIVAL
BONTIDA, ROMANIA

Daniela Mikšová, 4B



Vizualizace (mock up)

WEBOVÉ STRÁNKY

Veronika Mokrá
2021/2022

4B

Odborný výcvik

Seminární práce

Tvorba a skicování wireframů

pc

mobil

Moodboard

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Zvolila jsem jemné barvy, které působí esteticky hezky a čistě jako samotná koupel 
pro pejsky. Jako doplňující prvek jsem použila tlapku, která symbolizuje psy a dala  
jí do různých jemných barev které jsem použila. A další prvek je rámeček kterým 
jsem dekorovala nadpisy aby vypadaly krásněji. Dále tu mám příklady fotek, které 
navodí atmosféru k webu. Fonty jsem vybrala tři, jeden (Avenir) je takový obyčejný, 
lehký, bezbezpatkový, takže se snadno čte. A druhý (Massillo) je umělecké skriptové 
písmo, které působí velmi elegantně a hodí se k tématu. Třetí jsem použila jen málo 
(Helvetica Neue).

Ověření funkčnosti webu

Date Duration (ms)Age GenderCountry Education LevelAnnual Household IncomeTechnical ProficiencyDaily Hours OnlineEmployment StatusIndustryDepartmentDevice Type Device PlatformDevice WidthDevice Height1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 1: "kde se nachází wellness?") Answer1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 1: "kde se nachází wellness?") Duration (ms)1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 2: "jaké jsou použité barvy?") Answer1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 2: "jaké jsou použité barvy?") Duration (ms)1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 3: "jaký psí motiv je použitý v pozadí?") Answer1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 3: "jaký psí motiv je použitý v pozadí?") Duration (ms)1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 4: "jaké služby poskytují?") Answer1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 4: "jaké služby poskytují?") Duration (ms)1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 5: "co je na druhém obrázku?") Answer1. (Five second test: [Web 1920 – 1.png]) (Question 5: "co je na druhém obrázku?") Duration (ms)

2022-03-15 9:30:28 38408 CZ mobile android 393 474 Kladno 3814 Šedá, modrá, růžová 8848 Packy 5579 Psí wellness 7929 Nevím 4427

2022-03-15 9:31:52 47896 CZ mobile android 393 542 Kladno 3560 Modroruzova 12103 Tlapky 3807 Umývání stříhání 13029 Pes se šampónem na hlavě 8063

2022-03-15 9:40:04 91360 CZ mobile ios 375 535 Ja nevim 😳😳😳😳😳😳😳😳 13636 Růžová a světlemodrá a bílá 22709 8610 Psí velnes 11097 Nevim 😳😳😳😳 25668

2022-03-15 9:41:04 64019 CZ mobile android 393 448 Kladno 4001 Modrá růžová 7543 Pes 7716 Wellness 9379 Pes jak se koupe 26570

2022-03-15 9:48:34 101190 CZ mobile android 393 440 Kladno 8535 Růžová, modrá 9873 Tlapky 6807 Koupání a stříhání 47389 Pes se šamponem 14406

2022-03-15 9:58:34 82791 CZ mobile android 393 467 6644 Tyrkysová, 17108 Psí Bordel Kolie 24656 Wellness 12718 Mapa 9224

Vizualizace (mock up)

Veronika Mokrá, 4B



MORAVCOVÁ LUCIE
TŘÍDA 4B

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
PŘEDMĚT ODBORNÝ VÝCVIK

SEMINÁRNÍ PRÁCE
WEBOVÉ STRÁNKY 

FIRMY NIKE

SKICY

MOCKUP

ZHOTOVENÝ NÁVRH

Mobilní verze

Skicování wireframů a moodboard
Skicování wireframů mi šlo docela snadno, již jsem zmínila, na které weby jsem se dívala. Také mi 
jako u každého taky pomohl Pinterest. Rozhodně mi to při skicování a tvorbě moodboardu pomohlo, 
také mi byly nápomocné weby, které patří mezi ty nejhorší co jsem našla, protože jsem věděla čemu 
se vyvarovat. Skicování a moodboard podle mě patří mezi to nejjednodušší.

Brandon Grotesque Thin

Brandon Grotesque Medium
Brandon Grotesque Regular
Brandon Grotesque Light

Brandon Grotesque Bold

Montserrat Light

Montserrat Bold
Montserrat Regular

Montserrat ExtraBold

Raleway SemiBold
Raleway Regular
Raleway Light

Raleway Bold

MOODBOARD 

V moodboardu jsem zahrnula dvě barevné varianty. Nejdříve jsem měla odstíny modré, ale pak 
jak jsem se rozhodla pro firmu Nike, musela jsem dané barvy změnit. Přišlo mi totiž divné mít  
k černému logu modré barvy a samozřejmě se k tomu taky moc nehodí, jelikož Nike používá jako 
jediné své barvy černou a bílou. Takže jsem změnila barvy na černou a bílou a přidala odstíny šedé. 
V mých předchozích verzích webu se objevuje ještě modrá barva, ale finální je barevná varianta 
s černou barvou. 

Dále jsem vybírala písmo. V moodboardu mám zakomponované tři fonty, mezi kterými jsem vybírala. 
Tyto písma jsem již používala u webů, které jsme dělali a ve finální verzi se mi vždy líbila, pro tento 
web jsem zvolila první variantu, a to je Brandon Grotesque.

Fotky na moodboardu jsem vybírala z Pinterestu. Chtěla jsem, aby domovská stránka byla 
jednoduchá a tyto hlavní strany obsahují jeden velký "produkt" a obyčejné menu, takže jsem chtěla 
udělat něco podobného.

Skicování wireframů a moodboard
Skicování wireframů mi šlo docela snadno, již jsem zmínila, na které weby jsem se dívala. Také mi 
jako u každého taky pomohl Pinterest. Rozhodně mi to při skicování a tvorbě moodboardu pomohlo, 
také mi byly nápomocné weby, které patří mezi ty nejhorší co jsem našla, protože jsem věděla čemu 
se vyvarovat. Skicování a moodboard podle mě patří mezi to nejjednodušší.

Lucie Moravcová, 4B



WEBOVÉ STRÁNKY
Střední škola grafická Brno

Jméno: Leona Navrátilová
Třída: 4B
Školní rok: 2021/2022
Předmět: Odborný výcvik
/  Tím pádem mi přijde zbytečné i množství podstránek, které se zde často nacházejí. 

Mám za to, že pokud má člověk opravdu zájem o adopci psa, kontaktuje útulek alespoň skrze 
telefon, kde se rozhodně dozví aktuálnější informace. 

1.2.2 /moodboard
 Nebyla jsem si úplně jistá, co vše zahrnout do moodboardu. Nejlépe se mi totiž různé 
varianty až v samotném dokumentu, kde si s barvami a fontem můžu vyhrát rozhodně víc. 
Chtěla jsem, aby měl web nějakou jasnou barvu. Vyzkoušela jsem různé varianty od žluté 
přes zelenou až ke konečné fialové. Rozhodla  jsem se tedy pro tuto barvu jako hlavní, pozadí 
jsem nechala bílé. Černá se k tomuto tématu nehodila, s bílou naopak web působil svěžejší 
a celkově i důvěryhodnější.

 U fontu jsem se snažila zvolit nějaký moderní, bezpatkový. Prozkoušela jsem také font 
Segoe UI, nicméně tam jsem bohužel měla problém se změnami počítačů, na kterých jsem 
pracovala. Jelikož jeden měl Windows a druhý iOS. Skončila jsem tedy s fontem Proxima, 
který byl ale dobrá volba kvůli jeho široké rodině. Mnoho řezů mi umožnilo s fontem pracovat 
lépe a nabídlo mi více možností

 Samotný vzhled všech komponentů jsem nechala až do práce v programu, ještě 
předtím jsem se ale rozhodla dát na obrázky overlay s vybranou barvou. Ve snaze pokračo-
vat s moderním vzhledem jsem dala spíše na ostré tvary, i když jsem pár zjemněných využila. 
Nechtěla jsem, aby web působil zas moc upjatě. Umístila jsem tam také motivy pacek, který 
web zjemnily a zároveň šly s tématem. Také si myslím, že díky nim web působí přístupněji.

 Tím pádem mi přijde zbytečné i množství podstránek, které se zde často nacházejí. 

Mám za to, že pokud má člověk opravdu zájem o adopci psa, kontaktuje útulek alespoň skrze 

telefon, kde se rozhodně dozví aktuálnější informace. 

1.2.3 /logo

 Prvně jsem jako logo chtěla zvolit něco s motivem psa. Samozřejmě hned mě napadly 

tlapky, obojky, jazyk, psí hračky, samotní a psi a podobná témata, nicméně jsem se nakonec 

rozhodla jinak. Samotné logo je jen nápis útulek Hodonín. Ačkoli se to může zdát jako nic 

moc, myslím si, že to nebylo špatné rozhodnutí. 

 Za mě logo takto působí čistě, jednoduše a hlavně jasně. Není potřeba kolem textu 

dávat siluety tlapky, když v samotném názvu je útulek. Vyhla jsem se tak kýčovitým logům 

a i když jsem si jistá, že by logo jistě šlo udělat originálně i tak, raději jsem se zaměřila na 

vzhled webu. Jsem si jistá, že by teoreticky útulek dokázal bez problému fungovat i s tako-

výmto jednoduchým logem.

 Font, ve kterém je logo napsáno, je stejný jako ten užitý ve zbytku webu - tedy Proxi-

ma Nova. Možná se to zdá jako zjednodušení, ale důvodem, proč jsem font nechala stejný, je 

hlavně vzhled loga na webu. Hezky tam zapadne a i přestože je důvod jasný, byla jsem s ním 

dostatečně spokojená, abych to tak nechala.

1.2.4 /porovnání se starým webem

 Jsem si jistá, že kdybych odhadla svůj čas práce o něco lépe, mohl by být web lepší, 

nicméně v porovnání se starým webem mám pocit, že jsem odvedla v rámci mezí dobrou prá-

ci. Starý web měl nevkusnou hnědou barvu, nehezký font, který návštěvníka hned na začátku

Leona Navrátilová, 4B



Tereza Novotná, 4B



Matěj Pokorný, 4B

LOGO MANUÁL
Vizuálního stylu

Poziti vní obraz Jednobarevný obrazNegati vivní obraz

10

Barevný obraz Barevný obraz využit na tričku (viz. obr. níže)

11

Logotyp využit jako nápis na zdi

20

Logo využito na mockupu kšiltovky

21

Matěj Pokorný

7

NIP
Symbol Celé logoZkratkaLogotyp

9



Misha Smékalů, 4B



6

Č okoládové cookies
s lískovými oříšky

Kousnete si a nejdřív ucítíte jemnou chuť vanilky. Následuje hořká chuť čokolády a křupnutí 
lískového oříšku, lehce nakyslá chuť malin a vločka maldonské soli pro ten správný kontrast.

Vše doplněno dokonalým sušenkovým těstem, křupavým u okrajů a vláčným uprostřed.
To jsou mé dokonalé cookies.

Pár poznámek před pečením

Do těsta patří spousta másla.
  Ještě o stupeň výš sušenky po-

sune přepuštěné (hnědé) máslo, které
si snadno vyrobíte doma. Má kara-
melově oříškovou chuť a osobně 
v něm nechávám i takové ty hnědé 
kousíčky na dně hrnce. Před peče-
ním je třeba nechat máslo ztuhnout 
do pokojové teploty.

Máslo a vejce musí mít při míchá-
ní těsta pokojovou teplotu, aby se 
těsto nesrazilo.

Těsto na cookies se nechává přes 
noc odležet v lednici (resp. můžete 

ho tam nechat 8-24 hodin). Vychla-
zené těsto lépe rozvine lepek a při 
pečení se bude méně roztékat.

Pokud necháte sušenky péct déle 
(víc dozlatova), budou křupavější - 
tohle už je na vašich chuťových pre-
ferencích.

S pečením je to trošku oříšek, 
protože každá trouba peče jinak.
V té mojí se cookies pečou přibliž-
ně 10 minut, ale v té vaší to může 
být jinak. Pokud pečete v plynové 
troubě, snižte teplotu na 160 stupňů, 
plynové trouby totiž obecně pečou 
rychleji a víc hřejí.

INGREDIENCE
18-25 sušenek

» 220 g přepuštěného nebo 
obyčejného másla v pokojové 
teplotě

» 130 g krupicového cukru

» 70 g melasového třtinového 
cukru

» špetka soli

» zrníčka z 1/2 vanilkového lusku

» 2 vejce vel. M

» 200 g hladké mouky

» 60 g žitné nebo pohankové 
mouky

» 50 g kukuřičného škrobu

» 1 lžička sody (8 g)

» 100 g vysokoprocentní hořké 
čokolády (použila jsem 90%)

» 80 g lískových oříšků

» 3 lžíce lyofi lizovaných malin

» na posypání lžička maldonské 
soli

POSTUP
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Pečte 8-12 minut, dokud nebudou okraje jen lehce zlatavé a sušenky 
můžou vypadat ještě trochu nedopečeně, ale přesně v této chvíli 
jsou hotové. Nechejte je vychladnout na plechu, tím se zpevní.

Kuličky skládejte na tác, přikryjte a nechejte 8-24 hodin chladit
v lednici.

Sušenky se pečou na 170 stupňů a pekla jsem je natřikrát.
Pečící plechy vyložte pečicím papírem a kuličky z těsta na ně
naskládejte tak, aby mezi sebou měly rozestupy a nespekly se - tedy 
asi 8 sušenek na 1 plech.

Hotovo, pusťe se do nich. Pokud je nesníte hned, chovejte je ve 
vzduchotěsné dóze nebo je zamražte v mrazících sáčcích. Pak už si 
snadno vytáhnete jednu dvě ke kafi .

Máslo vyšlehejte dohladka, trvá to pár minut. Nejlépe to půjde
v kuchyňském robotu, ať u toho nemusíte stát.

Přidejte krupicový cukr, melasový cukr (ten do mísy rozdrobte, rád 
dělá velké hrudky), sůl, vanilku a šlehejte asi 5 minut. Krystalky cukru 
se během této doby téměř rozpustí.

Přidejte jedno vejce a pořádně zašlehejte, pak teprve zašlehejte
druhé.

Bokem do misky prosijte přes sítko obě mouky, škrob, sodu
a promíchejte.

Čokoládu i ořechy nasekejte nahrubo. Hrst čokolády si odložte
bokem, zbytek vmíchejte do směsi mouky. Přidejte také všechny 
oříšky.

Sypkou směs přidejte do máslového základu a už jen rychlepromí-
chejte.

Teď si připravte velký tác (který ale zároveň vejde do lednice)
a vyložte ho pečicím papírem. Navlhčenýma rukama z těsta tvořte 
kuličky o průměru 3,5 cm a posypejte je zbylou čokoládou.
Po upečení udělá tahle čokoláda na sušenkách rozteklé čokoládové 
mapy, což chceme. Nakonec posypejte lyofi lizovanými malinami
a trochu je vtlačte do těsta.

Máslo a vejce vytáhněte z lednice alespoň 2 hodiny předem, aby 
měly suroviny pokojovou teplotu.

Čokoládové cookies s lískovými oříšky
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PEPPARKAKOR
švédské perníčky

Pepparkakor, švédská varianta  
  našich vánočních perníčků, 

jsou křupavé sušenky, jejichž název 
v překladu znamená ,,pepřové su-
šenky“. Ouha, proč zrovna pepřové, 
když v nich žádný pepř není? V per-
níčcích je spousta koření - skořice, 
zázvor, hřebíček, kardamom, ale ani 
jedno zrnko pepře. Proč se tak tedy 
jmenují?

Před dávnými dobami, kdysi v 18. 
století a ještě dříve, se koření po-
užívalo jako lék. Zázvor byl dobrý 

na žaludek, mletý hřebíček dovedl 
zahřát studené nohy, karmamom 
smíchaný s medem dovedl zmírnit 
barvu modřin. Tak se tato koření 
smíchala do léku, který, jak se říkalo, 
dovedl vyléčit skoro všechno.

V 15. století vládl Švédsku, Norsku 
a Dánku král Hans, kterému poprvé 
servírovali druh koláče s těmito ko-
řeními - a také s pepřem. Tak vzniky 
pepřové sušenky, říká se.

Jiné vysvětlení k podivnému jménu 
je, že dříve se všechna exotická a silná 

koření nazývala souhrnným jménem 
,,pepř“. Tato koření byla velice dra-
há, protože pocházela ze vzdálených 
zemí. Proto byly perníčky luxusní vý-
robek, který mohli péct jen ti bohatí. 
Nakonec mohli perníčky péct téměř 
všichni s tím, jak se koření stávalo 
dostupnějším, ale jen k výjimečným 
příležitostem jako Vánoce, a tak se 
z nich stalo vánoční cukroví.

Text je s malými úpravami poctivě 
přeložen z knihy Ebbas julstök.
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INGREDIENCE
 » 150 g másla

 » 200 g cukru krystal

 » 50 ml medu

 » 100 ml vody

 » ½ lžíce zázvoru

 » ½ lžíce hřebíčku

 » 1 a ½ lžíce skořice

 » 1 lžička kardamomu

 » ½ lžičky jedlé sody

 » cca 400 g hladké mouky

11

2

3

POSTUP
Smíchejte rozpuštěné máslo, 
cukr a med. Přidejte vodu, ko-
ření, sodu a mouku a zpracuj-
te hladké těsto. Dejte na noc 
do lednice.

Troubu předehřejte na 200 
stupňů. Vyválejte těsto na cca 
1 – 2 mm tenký plát, vykrajuj-
te tvary a pečte asi 5 minut. 
Pozor, perníčky se velmi lehce 
připálí. Nechejte na plechu až 
do vychladnutí, aby se vám 
nepolámaly.

Nepřežeňte to s množstvím 
mouky, méně je tu více, jinak 
budou příliš tvrdé.Pustíte-li se 
do jejich pečení už teď, na-
prosto nic se nestane, mají 
dlouhou trvanlivost a v nějaké 
stylové plechovce jim bude 
dobře.

Pepparkakor: Švédské perníčky
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Jsem Kristina, děvče u plotny, 
které rádo peče a neustále se motá 
v kuchyni. Pocházím z malého města 
na jižní Moravě, ale se svým mužem, 
dvěma malými dětmi a čtyřnohým 
basenjim Čotym bydlíme v Brně. 
Odtud posílám do světa svou lásku 
k pečení.

Mám ráda jídlo, kafe, procházky 
přírodou, podzim a mlhu, dobré kni-
hy s šálkem čaje a pletení. Mám ráda 
město se vším jeho ruchem a venkov 
s jeho klidně plynoucím tempem.

Jsem kreativní osoba a ráda zkou-
ším nové věci. Neustále mám rozdě-
lané alespoň dva rukodělné projekty 
a rozečtených několik knih. Do své-
ho života se snažím vnášet minima-
lismus, abych měla víc času na věci, 
které jsou pro mě opravdu důležité. 
Běhám po venku s dětmi, tam mě 
teď potkáte nejčastěji.

K pečení mě přivedla babička. 
Když jsem byla ještě malé děvčát-
ko, sledovala jsem, jak jí pod rukama 

vznikají krásné dorty a všemožné jiné 
dobroty. A už to se mnou zůstalo. 
Když mi bylo patnáct, začala jsem se 
plést mamince v kuchyni a zkoušela 
své první recepty.

V té době jsem studovala obor 
Skandinávská studia na Masarykově 
univerzitě v Brně. V létě 2013 jsem na 
více jak půl roku odjela do Švédska 
hlídat děti. Tam jsem zdokonalovala 
své znalosti švédštiny a objevila taje 
místních receptů a kaváren. Od té 
doby najdete na blogu spoustu ryze 
švédských a Švédskem inspirovaných 
receptů.

Po návratu do Brna jsem v lednu 
2014 začala péct dezerty pro brněn-
ské Bistro Franz. V září téhož roku 
jsem začala navštěvovat rekvalifikač-
ní cukrářské kurzy a na jaře příštího 
roku jsem se oficiálně stala slečnou 
cukrářkou.

Na podzim 2018 jsem vlastním 
nákladem vydala svou FIKU, sladkou 
švédskou kuchařku, která v sobě spo-

juje mou lásku k pečení a slabost pro 
Švédsko.

Pak jsem se stala mámou malého 
Jeníčka a ještě menší Elsy, a tak jsem 
tu pro ně. U toho odbíhám k plotně, 
jak nejčastěji to jde. 

Svůj blog píšu už víc jak osm let. Za 
tu dobu jsem se naučila dobře péct, 
psát o jídle a fotit. Ověřila jsem si, že 
recept postavený na kvalitních suro-
vinách bude vždycky chutnat dobře. 
Taková je moje filozofie u plotny.

Na základě svého blogu jsem byla 
několikrát pozvána do pořadu Dobré 
ráno s Českou televizí a objevila jsem 
se v časopisech Apetit, F.O.O.D, ma-
gazín Albert v kuchyni nebo časopis 
MUNI.

Všechny fotografie na blogu jsou 
mé vlastní a fotím je fotoaparátem 
Canon 70D a objektivem Canon 50 
mm nebo Tamron 17-50mm. A také 
iPhonem, když není času nazbyt. 
Starší recepty jsem fotila Canonem 
1000D.

Kristina

Úvod: Kristina
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D RÖM M A R
ŠVÉDSKÉ ZASNĚNÉ SUŠENKY
Řekla jsem si, že vám na blog přidám pár receptů ze své FIKY, sladké švédské kuchařky. 
První vlaštovkou jsou drömmar, sušenky lehoučké a nadýchané jako sen. Na první 
pohled vypadají docela obyčejně, ale rozplynou se vám na jazyku. Schválně si je upečte!

INGREDIENCE
Na 30 kousků

 » 50 g másla v pokojové teplotě 

 » 120 g krupicového cukru 

 » 1 lžíce vanilkového cukru

 » 50 ml slunečnicového oleje

 » 120 g hladké mouky

 » 2 lžičky prášku do pečiva

POSTUP
Troubu předehřejte na 150 °C a dva plechy na pečení vyložte pečicím 
papírem.

Máslo, krupicový a vanilkový cukr utřete do běla. Přidejte olej a pro-
míchejte.

Mouku smíchejte s práškem do pečiva, prosijte ji a vmíchejte do těs-
ta. Pokud se vám těsto zdá suché, po lžících přidávejte ledovou vodu 
a vždy důkladně zapracujte.

Z těsta tvarujte kuličky o průměru 2 centimetry, skládejte na plechy 
a dlaní je mírně zploštěte. Nechávejte mezi nimi větší rozestupy, kulič-
ky se během pečení roztečou. 

Sušenky pečte 25 minut, dokud nezačnou lehce zlátnout u okrajů. 
Během pečení neotvírejte troubu, jinak se uprostřed propadnou.
Hotové sušenky nechejte vychladnout na plechu a skladujte je ve 
vzduchotěsné nádobě. 

11
2

3
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Ve Skandinávii se do cukroví místo kypřicího prášku 
nebo sody často přidává amonium neboli cukrářské 
droždí. Dřív se tato přísada získávala z paroží jelenů, 

ale dnes už se vyrábí synteticky. Pokud se chcete pustit 
do těchto sušenek, doporučuji ho obstarat, i když vás 
to možná bude stát trochu času navíc. Právě amonium 

totiž zajistí, že se vám tyhle sušenky budou doslova 
rozplývat na jazyku.

VĚDĚLI JSTE?

Drömmar: Švédské sušenky

11

DĚVČE 
U PLOTNY

KRISTINA LUND

4/22

6

Cílem mé práce byl minimali-
stický časopis se švédskou téma-
tikou, čistým layoutem a skvělý-
mi recepty. Ačkoliv styl stránek 
vytvořených ke konci se mému 
cíli blíží více a všeobecně se mi 
opravdu líbí, první dvojstránka 
(cookies) mě vtrhává zpět do 
časů počátku mé práce, tak-
že pokud bych ještě teď mohla 
něco měnit, moc by toho ne-
bylo, protože každá dvojstránka 
má svoje kouzlo a příběh za jejím 
tvořením, které jsem si hodně 
užila. Všeobecně mě tato práce 
hodně posunula, především díky 
nutnosti kompletovat celou prá-
ci. Mohla jsem si tak vyzkoušet 
i tvoření obálky a reklam, tiráže 

a všech náležitostí, okolo kterých 
jsem do teď jen chodila a letmo 
se dotýkala. Celý ten proces byl 
opravdu přínosný, jsem ráda za 
mnou zvolené téma a všeobec-
ně formu tvorby. Plánuji ve svém 
volném čase dodělat některé 
z dalších témat, ze kterých jsme 
dostali na výběr, protože ty pří-
nosy a postup práce je něco, co 
bych těď ocenila a ráda si prošla 
dalším procesem.

Zároveň jsem ráda, že vy-
vstaly moje slabosti, ikdyž jinde 
než bych je původně čekala. 
Naopak jsem našla věci, které 
mi jdou nebo mě baví. Stejně 
tak jsem přišla na další a další 
funkce programů, možnosti prá-

ce a zkratek, které bych se do 
budoucna ráda naučila používat 
a ulehčit si tak práci. 

Chyby které jsem v průběhu 
udělala mi také přinesly potřeb-
nou zpětnou vazbu, posunu-
ly můj stupeň trpělivosti zase 
o něco dál. Schopnost sebere-
flexe a nerozčilovat se a místo 
toho pracovat bylo a stále je 
něco na čem musím zapracovat 
pro úspěšnou budoucí tvorbu. 

Za velmi přínosnou část po-
važuji fyzické zhotovení kopie. 
Ačkoliv se netisklo ofsetem, jak 
by to bylo při reálné zakázce, 
i vazba jednoho kusu mi poskyt-
la možnost vidět, kolik lidí se na 
tom reálně podílí. 

Závěr

Výsledný mockup.

Sára Šloserová, 4B



Barbora Štraitová, 4B
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BERLÍNSKÁ WALL STREET

STREET ART V MADRIDU

MAXXXI POCIT ÚZKOSTI

STARÉ NA NOVÉM PLÁTNĚ

V pražském Forum Karlín se uskutečnila velkolepá výstava Bylo nebylo, která nabízí multimediální 

zážitek z výtvarných děl slavných umělců jako Vincenta van Gogha, Clauda Moneta, Augusta 

Renoira, Bohumila Kubišty, Edgara Degase a Paula Signaca. Velkoformátové projekce jsou 

propojené s 3D prostorovým zvukem od skladatelů jako Chopin, Ravel či Debussy. 

Tato multimediální výstava přináší 

do České republiky nový koncept, 

díky kterému máme šanci vidět 

umění jiným způsobem. Je vyjímečná 

nejen způsobem prezentace umění, 

kdy obrazy vlastně nejsou fyzicky 

přítomny, ale také tím, jak veliký 

prostor je obrazem pokryt. 

KAŽDÝ DETAIL

Jedná se o jedinečnou příležitost 

vidět nejslavnější impresionistické 

obrazy v neuvěřitelných rozměrech. 

Návštěvníci mohou pozorovat veškeré 

detail. Každé projektované dílo je také 

jemně rozpohybované – Signacovy 

loďky se houpou ve vlnách, ve van 

Goghových dílech se trsy trávy kolíbají 

ve větru a Monetovy lekníny se vznáší 

na vodní hladině. Mistrovská výtvarná 

díla jsou promítána na 4 vysoké 

stěny umístěné po obvodu sálu, na 

dva kvádry uprostřed i na zem. 

To vše je doprovázeno hudbou 

s prostorovým 3D zvukem.

POCITY AUTORA

„Popisovat Bylo nebylo, slovy je 

velmi těžké, protože je to opravdu 

výjimečná záležitost. Je to jako snažit 

se popsat pocity při vzletu letadla 

někomu, kdo nikdy neletěl,“ říká 

producent výstavy Serge Grimaux, 

NOVÉM PLÁTNĚSTARÉ NA

Jsem hrdý na to, že mohu tento 

nový koncept představit v České 

republice. Fora Karlín v magické 

místo lidé rádi přijmou naše pozvání 

na velkolepou cestu, kterou jsme pro 

ně připravili,“ říká Serge Grimaux, 

producent výstavy. 

JAK TO FUNGUJE?

Díla slavných impresionistů jsou 

promítána na zem či speciální panely 

s pomocí 30 laserových projektorů. 

Návštěvníci se ocitají ve výstavním 

prostoru obklopeni nejčastěji jedním 

dílem nebo více fragmenty od 

jednoho autora. 

Největší výzvou v tomto projektu 

bylo navrhnout technické řešení 

na nejvyšší možné úrovni a vytvořit 

pomocí projekcí prostor, který 

pohltí návštěvníky a poskytne jim 

nezapomenutelný zážitek. 

Technické řešení kombinuje různé 

rozlišení projektorů, od WUXGA až 

po 4K+. Zajímavé je použití a sladění 

různých svítivostí projektorů, od 10 

000 do 30 000 ANSI lumen. Unikátní 

na celém řešení je velikost projekce 

a synchronizace obrazu pro 28 

projektorů, což zahrnuje náročnou 

produkci obsahu.

DOJMY A POCITY

Prohlídka je něco, co se nedá 

popsat slovy, neboť hned jak 

vejdete do areálu, jako by se čas 

zastavil. Kolem vás se promítají 

obrazy, které už jste aspoň jednou 

za život viděli, ale na tak obrovském 

formátu, že se Vám z toho tají dech. 

Všichni sedí na zemi a hlavu tyčí 

NOVÉM PLÁTNĚSTARÉ NA

vzhůru k plátnům, aby spatřili jak 

se světové obrazy prolínají, mění 

a pomalu ožívají. Uprostřed celé 

výstavy si připadáte tak malí, ale 

zároveň součástí alespoň jednoho 

z obrazů. 
Hvěždná obloha od Vincenta van 

Gogha je naprosto největší zážitek. 

Vše kolem Vás zmodrá a pomalu 

se začíná vlnit. Tématická hudba 

skvěle doplňuje celou výstavu 

a i když není klasika zrovna můj žánr, 

v téhle kombinaci ji nejde nemilovat. 

Než se promítnou všechny obrazy 

uběhne asi 40 minut, ale je těžké si 

toho vůbec všimnout. 

Obrazy jste schopni vidět i dvakrát, 

než si vůbec uvědomíte, že tohle už 

jste asi viděli. Z výstavy odcházíte 

s pocitem klidu a neskutečného 

zážitku, že jste mohli být součástí 

obrazů starých přes sto let.
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NE VŠE JE MODERNÍ

Mumok bylo založeno roku 1962 

jako Muzeum 20. století (Museum 

des 20. Jahrhunderts), od roku 2001 

sídlí v budově navržené architekty 

Ortner & Ortner. Ve sbírce má 10 

000 uměleckých předmětů včetně 

významných děl Andy Warhol, Pablo 

Picasso, Joseph Beuys, Nam June 

Paik, Wolf Vostell, Gerhard Richter, 

Jasper Johns a Roy Lichtenstein. 

Přes 230 cenných položek přitom 

muzeu darovali německý podnikatel 

a sběratel Peter Ludwig a jeho žena 

Irene roku 1981.

NEJVĚTŠÍ V EVROPĚ

Muzeum moderního umění nadace 

Ludwig Vídeň je největším muzeem 

moderního a současného umění 

ve střední Evropě. Nabízí svým 

návštěvníkům setkání s uměním naší 

doby uprostřed historického centra 

Vídně. Prostřednictvím prezentací 

svých sbírek a střídavých výstav 

současného umění.

MUMOK
Mumok - Muzeum moderního umění nadace Ludwig v Muzejní čtvrti MuseumsQuartier se zaměřuje 

na umění 20. a 21. století. Ke konfrontaci se soudobým uměním zvou díla Andyho Warhola, Claese 

Oldenburga, Pabla Picassa, Yoko Ono, Güntera Bruse nebo Gerharda Richtera.

SBÍRKA

Rozpětí sbírky sahá od klasické 

moderny z období futurismu, kubismu 

a surrealismu až k uměleckým 

směrům 60. a 70. let: pop artu, 

Fluxusu nebo neorealismu. Rané 20. 

století je zastoupeno mimo jiné obrazy 

a plastikami Henriho Matissa, Vasilije 

Kandinského, Paula Kleea, Pabla 

Picassa a Alberta Giacomettiho. 

Ve sbírce najdete stěžejní díla 

pop artu od Andyho Warhola a Roye 

Lichtensteina stejně jako významné 

práce Fluxusu. V posledních letech 

byla sbírka mumok rozšířena o aktuální 

položky umění fi lmu, videa a fotografi e.

VÝSTAVY

Kromě velkých výstav současného 

umění a avantgardy od roku 1945

prezentuje muzeum mumok svým 

návštěvníkům tematické doplňkové 

exponáty z vlastní sbírky. 

Prohlídky s podrobným přehledem

se zaměřují na vrcholné exponáty 

sbírky, vysvětlují architekturu muzea 

mumok nebo zprostředkovávají 

aktuální zvláštní výstavy. Skupiny 

po přihlášení v němčině, angličtině, 

francouzštině a italštině, tak mohou 

s multimediální průvodce v němčině 

a angličtině vidět a zažít celé muzem 

na vlastní pěst.

BUĎ TAKY UMĚLCEM

Při prohlídce s průvodcem 

proniknete do nitra aktuálních výstav, 

abyste poté v sobě odhalili umělce 

v mumok ateliéru. Dejte společně 

s přáteli, klienty nebo zaměstnanci 

volné pole své kreativitě při malířském, 

sítotiskovém nebo fotografi ckém 

workshopu.
Pozvěte své hosty na exkluzivní 

večerní prováděnou prohlídku mumok 

s následným uvítáním sektem nebo 

s večeří. Rádi pro Vás naplánujeme 

večer v muzeu, při němž můžete 

zažít exkluzivní atmosféru soudobé 

architektury a moderního umění ve 

spojení s kulinářskými požitky.
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OBCHOD

Muzejní obchod je nutností pro 

všechny zájemce o design a umění. 

Naleznete zde literaturu o moderním 

a soudobém umění, katalogy 

k výstavám nebo designové doplňky, 

jako jsou deštníky, obaly na smart- 

phony a tašky.

KNIHOVNA

Knihovna nabízí rozsáhlé možnosti 

vyhledávání a vedecké debaty 

o umění. Obsahuje cca 30.000 médií, 

zejména knih, umeleckých knih, 

katalogu a časopisu týkajících se 

umení 20. a 21. století.

SPRÁVNÁ LOKACE

Výhodné situování muzea přímo 

v  centru města nabízí veškeré 

výhody městské kulturní čtvrti. 

Kavárny, oázy zeleně, bary, 

obchody a  knihkupectví tvoří 

výborné zázemí areálu o velikosti 

přes 60.000 m². 

Staří mistři a moderní umění, 

baroko a cyberspace, 

daleké cesty vaší fantazie a 

příměstská rekreace si ještě 

nikdy nebyly tak blízko jako 

v MQ. Spektrum nabídek sáhá 

od velkých uměleckých muzeí 

jako Leopold Museum a MUMOK 

(Museum moderního umění Nadace 

Ludwig Wien), přes prostory pro 

dočasné výstavy jako KUNSTHALLE 

wien, až po festivaly jako např. Wiener 

Festwochen, pro něž se MQ stal 

domovem. 
K tomu je všemu jsou tu ještě 

Tanzquartier pro moderní výrazový 

tanec, centrum architektury AzW, 

studia pro nová média, umělecké 

ateliéry pro „Artists-in-Residence“, 

zařízení věnovaná speciálně dětem 

(dětské muzeum ZOOM, divadlo pro 

děti, wienXtra 

- info pro děti) a další různé 

slavnosti a  festivaly (fi lmový 

festival Viennale, taneční festival 

ImPulsTanz).

S hlavními sbírkami zaměřenými 

na pop art a fotorealismus, fl uxus 

a nouveau réalisme, ale také vídeňský 

akcionismus funguje mumok jako 

spojovník mezi uměním vycházejícím 

ze společnosti a  peformančního 

umění 20. století. Sbírky zahrnují na 

9 000 děl od obrazů, soch, kreseb, 

grafi k a  fotografi í přes videa a fi lmy 

až po modely a nábytek.

Mumok sám je velkým 

u m ě l e c k ý m 

dílem, kde se 

mísí vše i  Vaše 

pocity. Nechá 

na Vás působit 

událostmi, které 

se ve světě staly 

a je zde kus historie, 

i  když je muzeum 

moderní. Vytvrořená 

díla jsou mnohdy i na 

hodinová přemýšlení.

Akcionismus je 

v  muzeu Mumoku, 

velmi dobře doložen 

pracemi Güntera 

Bruse, Otta Muehla, 

Nitscheho a Rudolfa 

Schwarzkoglera.

- info pro děti) a další různé 

slavnosti a  festivaly (fi lmový 

festival Viennale, taneční festival 

S hlavními sbírkami zaměřenými 

na pop art a fotorealismus, fl uxus 

a nouveau réalisme, ale také vídeňský 

akcionismus funguje mumok jako 

spojovník mezi uměním vycházejícím 

spojovník mezi uměním vycházejícím 

jako Leopold Museum a MUMOK 

(Museum moderního umění Nadace 

RAJLICH 100
V BRNĚ

Pod názvem Rajlich 100 připomíná Moravská galerie hned 3 výstavami stoleté výročí narození 

brněnského malíře a grafi ka Jana Rajlicha, zakladatele Bienále Brno. Výstavní projekt je zároveň 

pozastavením tradičního bienálového maratonu, s cílem podívat se na historii Bienále Brno.

Výstavní projekt RAJLICH 100 

připomenul v Moravské galerii ve 

spolupráci se Sdružením Bienále Brno 

100 výročí narození brněnského 

malíře a grafi ka Jana Rajlicha, 

slavného zakladatele Bienále Brno.

RAJLICHŮV ŽIVOT

Narodil se v jihočeské vesničce 

Dírná mezi Táborem a Jindřichových 

Hradcem jako čtvrtý syn kováře Karla 

V. Rajlicha. Vystudoval gymnázium 

v Jindřichově Hradci (1930-1939) 

a  Baťovu Školu umění ve Zlíně. Od 

roku 1950 se usadil v Brně.Působil zde 

nejprve jako malíř a grafi k, záhy jako 

grafi cký designér a přední organizátor 

kulturního dění.

PŘEDSEDA BIENÁLE

Jan Rajlich proslul ve světě jako 

iniciátor a dlouholetý předseda 

Mezinárodního bienále grafi ckého 

designu v Brně (1963-1992). Za své 

organizační, odborné, umělecké 

a  publicisticko-teoretické zásluhy 

o  rozvoj grafi ckého designu a oboru 

vizuálních komunikací získal přes 40 

mezinárodních ocenění.

CENY A TVORBA

V roce 1995 byl vyznamenán 

Cenou města Brna za svůj přínos ke 

kulturnímu rozvoji města. Rajlichova 

tvůrčí, organizační a  publicistická 

práce na poli grafi ckého designu 

ho řadí mezi významné osobnosti 

světového grafi ckého designu 

2. pol. 20. století. Nebyl jen umělcem 

a designérem, ale také pedagogem, 

spisovatelem a organizátorem 

kulturního dění. Přijížděli za ním 

zakladatelé obdobných periodických 

výstav z Evropy, Ameriky a Asie.

NAROZENINY

 Sladké připraví DEZERTINA a pivko od BREWNIVERSE.14. LISTOPADU 2020 OD 16.00 HODIN

Speciální host: ZDENĚK ČECH, 

který připraví pravé americké Bbq.

Nebude chybět přes noc uzené 

Hovězí od MASO KLOUDA. 

K tomu bude tousťák od CHLEBA 

BRNO a naše BBQ OMÁČKA 

a COLESLAW. 

DJov zajistí QUEENS sound system. 

@ Maso.Klouda

@chlebabrno

@Queens.cz

@dezertina    @ brewniwerse.nbs

/
2022
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LETÁKY0305

POZITIVNÍ VARIANTY0802

Logo, pouze typogriafie do kruhu  
s písmenem D, vyobrazeno v pozitivní  

variantě.

Logo, pouze s typografií do tří kruhů,  
vyobrazeno v pozitivní  

variantě.

Pouze grafický symbol v plné barvě,  
vyobrazen v pozitivní  

variantě.

EST. 1997

Logo, grafický symbol v linkách  
s typografií do oblouku, vyobrazeno  

v pozitivní variantě.

Logo, grafický symbol v negativu  
s typografií do kruhu, vyobrazeno  

v pozitivní variantě.

Logo, pouze s výraznou „vyboulenou“ 
typografií, vyobrazeno v pozitivní  

variantě.

NEGATIVNÍ VARIANTY1002

Logo, pouze typogriafie do kruhu  
s písmenem D, vyobrazeno v negativní  

variantě.

Logo, pouze s typografií do tří kruhů,  
vyobrazeno v negativní  

variantě.

Pouze grafický symbol v plné barvě,  
vyobrazen v negativní  

variantě.

EST. 1997

Logo, grafický symbol v linkách  
s typografií do oblouku, vyobrazeno  

v negativní variantě.

Logo, grafický symbol v negativu  
s typografií do kruhu, vyobrazeno  

v negativní variantě.

Logo, pouze s výraznou „vyboulenou“ 
typografií, vyobrazeno v negativní  

variantě.MANUÁL JEDNOTNÉHO 
VIZUÁLNÍHO STYLU

EST. 1997

ZÁKLADNÍ VARIANTY0202

Logo, pouze typogriafie do kruhu  
s písmenem D, vyobrazeno v jeho  

základních barvách.

Logo, pouze s typografií do tří kruhů,  
vyobrazeno v jeho základních 

barvách.

Pouze grafický symbol v plné barvě,  
vyobrazen v jeho základní  

barvě.

EST. 1997

Logo, grafický symbol v linkách  
s typografií do oblouku, vyobrazeno  

v jeho základních barvách.

Logo, grafický symbol v negativu  
s typografií do kruhu, vyobrazeno  

v jeho základních barvách.

Logo, pouze s výraznou „vyboulenou“ 
typografií, vyobrazeno v jeho  

základních barvách.

BAREVNÉ VARIANTY0602

Logo, pouze typogriafie do kruhu  
s písmenem D, vyobrazeno v jeho  

alternativních barvách.

Logo, pouze s typografií do tří kruhů,  
vyobrazeno v jeho alternativních 

barvách.

Pouze grafický symbol v plné barvě,  
vyobrazen v jeho alternativní  

barvě.

EST. 1997

Logo, grafický symbol v linkách  
s typografií do oblouku, vyobrazeno  

v jeho alternativních barvách.

Logo, grafický symbol v negativu  
s typografií do kruhu, vyobrazeno  

v jeho alternativních barvách.

Logo, pouze s výraznou „vyboulenou“ 
typografií, vyobrazeno v jeho  

alternativních barvách.


